Inschrijven in de Sint-Annaschool

Hieronder vindt u meer informatie over de inschrijving van nieuwe
leerlingen.
Sinds het 1 september 2013 werd er, in overleg met de schoolraad,
afgesproken om een maximucapaciteit voor onze school te bepalen.
Hieruit volgt dat we als school ook een verplichte inschrijvingsperiode
moeten hanteren. Deze werd op het scholenoverleg met alle scholen van
het grondgebied Tremelo vastgelegd.
Maximumcapaciteit
Vanaf 1 september 2013 werken we met een maximumcapaciteit.
Bij het bepalen van deze capaciteit werd oa. rekening gehouden met :
 het welbevinden/welzijn van de leerlingen;
 de leerkrachten en hun opdrachten;
 de oppervlakte van de lokalen;
 het feit dat we in onze school geen lokalen op overschot hebben.
Voor de lagere school wordt de maximumcapaciteit vastgelegd op 25
leerlingen per klas. Wetende dat er telkens 2 klassen per leerjaar
ingericht kunnen worden.
Van het eerste leerjaar wordt er één klas in de dorpsschool en één klas
in de wijkschool ingericht. (Bij voldoende aantal leerlingen)
Voor de kleuterschool wordt de maximumcapaciteit op 25 kinderen
per leeftijd vastgelegd.
(25 -> 2.5-jarigen //25-> 3-jarigen //25-> 4-jarigen //25 -> 5-jarigen)
Van elke leeftijd zal er per vestigingsplaats (dorpsschool – wijkschool) 1
klas ingericht worden wanneer er voldoende kinderen van een bepaalde
leeftijd zijn.
De inschrijvingsperiode voor schooljaar 2020-2021
Kinderen geboren in 2018 of vroeger
2/03/2020 > start inschrijvingen voor iedereen
Gelieve de kids-ID van zoon / dochter mee te brengen naar de
inschrijving.

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2018) voor
het schooljaar 2020-2021
Dinsdag 1 september 2020 (1e schooldag): kinderen geboren van 1/01/2018 tot 1/03/2018
Maandag 9 november 2020 (na herfstvakantie): kinderen geboren van 2/03/2018 tot 9/05/2018
Maandag 4 januari 2021 (na kerstvakantie): kinderen geboren van 10/05/2018 tot 4/07/2018
Maandag 1 februari 2021: kinderen geboren van 5/07/2018 tot 1/08/2018
Maandag 22 februari 2021 (na krokusvakantie): kinderen geboren van 2/08/2018 tot 22/08/2018
Maandag 19 april 2021 (na paasvakantie): kinderen geboren van 23/08/2018 tot 19/10/2018
Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart): kinderen geboren van 20/10/2018 tot 17/11/2018
Woensdag 1 september 2021 (1e schooldag 2021/2022): kinderen geboren tussen 18/11/2017 en
31/12/2018

Schooljaar 2021-2022:
Kleuters geboren tussen 18 november 2018 t.e.m. 31 december 2018.
Deze kleuters kunnen ook ingeschreven worden, ook al is de instapdatum
pas 1 september 2021.

Voor meer info kan u steeds terecht op 016 53 40 23
secretariaat@sasbaal.be
directie@sasbaal.be

Wij kijken uit naar jullie bezoek!

