
                     

Scholengemeenschap Prins Boudewijn 

Edegem, 11 december 2017 

Betreft: inschrijvingsbeleid 

 

Geachte ouder(s) 

Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het inschrijvingsbeleid voor de scholen van onze 

scholengemeenschap, Prins Boudewijn voor het schooljaar 2018-2019.  

 

U moet inschrijven als je kind: 

- voor het eerst naar school gaat 

- overgaat van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar 

- overgaat van de lagere school naar het middelbaar 

- van school verandert.  

 

Afspraken in verband met de inschrijvingen:  Er geldt een voorrangsperiode om in te schrijven van 

maandag 8 januari tot en met woensdag 31 januari 2018. Nadien kan er vrij worden ingeschreven.  

 

Wie heeft er recht op voorrang bij inschrijving? 

● Alle kleuters bij overstap van 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar. 

● Kinderen met één of meerdere (stief-)broers/zussen in de kleuterschool. 

● Kinderen met één of meerdere (stief-)broers/zussen in de lagere school. 

● Kinderen van onderwijzend en ondersteunend personeel. 

Opgelet: Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.  

  

Vanaf dinsdag 13 maart 2018 om 8.00u kan er vrij worden ingeschreven tot de maximumcapaciteit 

van onze scholen is bereikt. Wie geen plaats heeft, krijgt een weigeringsdocument en een plaats op 

de lijst van de niet-gerealiseerde inschrijvingen (de ‘weigeringslijst’).  

Komt er voor de vijfde schooldag van oktober 2018 een plaats vrij dan contacteren we de ouders in 

volgorde van deze lijst . Voor de kinderen van geboortejaar 2016 blijft deze lijst lopen tot eind juni 

2019. 

 

Opgelet: Kleuterschool ’t Singeltje volgt de inschrijvingsdatum van de Mortselse scholen: inschrijven 

kan daar vanaf maandag 5 maart 2018 van 16.00 tot 18.00u. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

Scholengemeenschap Prins Boudewijn 

 

BELANGRIJK! 

● Als uw kind geboren is in het jaar 2016, is inschrijven tijdens de hierboven voorziene 

periodes aanbevolen, ook al kan het slechts instappen tijdens het schooljaar 2018-2019. 

● Veranderen van vestigingsplaats is slechts mogelijk, als er nog vrije plaatsen zijn nadat alle 

kleuters van die vestiging een plaats kregen in het eerste leerjaar. Hiervoor neemt u best 

contact op met de school.  

Inschrijvingen -wat betekent dat ouders akkoord gaan met het pedagogisch project, de 

engagementsverklaring en het schoolreglement-  worden chronologisch opgenomen in het 

inschrijvingsregister. 

 

 

Met vriendelijke groeten. 

De directie van de scholengemeenschap 

Ann Cogghe, kleuterschool De Link, 03/457 04 22  

Ilse Demarbaix, kleuterschool Familia, 03/449 41 22 

Heidy Lievens & Anke De Taey 

    lagere school Olve-Familia, 03/449 85 59 

Dirk Sluyts, lagere school De Link, 03/457 04 22 

Geert Kenens, basisschool Olvebasis, 03/440 16 21 

ann.cogghe@de-link.be 

familiaks@telenet.be 

directie@olfa.be 

dirk.sluyts@de-link.be 

directie@olvebasis.be 

 

 

 

Gelieve het strookje in te vullen en terug te geven vóór 18 december 2017. 

Ik, ouder van …………………………………………………………………. Klas: …….   heb de brief in 

verband met het inschrijvingsbeleid 2018-2019 ontvangen en gelezen. 

Handtekening ouder(s) 



                     

Scholengemeenschap Prins Boudewijn 

De maximumcapaciteit voor onze kleuterscholen 2018-2019:  

 

Geboortejaar De Link 

Patronaatstraat 

De Link 

Jan Verbertlei 

Familia 

PVM 

Familia 

IH 

Familia  

RDR 

OLVE 

Singeltje 

2013 44 22 25 50 25 40 

2014 44 22 25 50 25 40 

2015 44 22 25 50 22 40 

2016 44 22 25 50 22 40 

 

Aantal vrije plaatsen:  

 

Geboortejaar De Link 

Patronaatstraat 

De Link 

Jan Verbertlei 

Familia 

PVM 

Familia 

IH 

Familia  

RDR 

OLVE 

Singeltje 

2013 6 7 0 0 0 4 

2014 0 5 1 0 0 0 

2015 8 4 0 0 0 0 

2016 44 22 25 50 22 40 

 

De maximumcapaciteit voor onze lagere scholen 2018-2019: 

 

Leerjaar  De Link 

Patronaatstraat 

De Link 

Jan Verbertlei 

OLFA 

IH 

OLFA 

PVM 

OLVE 

RK 

OLVE 

RDR 

1ste 44 22 60 23 48 24 

2de 44 22 60 24 48 24 

3de 44 22 60 23 48 24 

4de  44 22 60 22 60 24 

5de  44  48 24 48 24 

6de  44  48 25 48 24 

 
Aantal vrije plaatsen:  

 

Leerjaar  De Link 

Patronaatstraat 

De Link 

Jan Verbertlei 

OLFA 

IH 

OLFA 

PVM 

OLVE 

RK 

OLVE 

RDR 

1ste 1 0 10 0 8 0 

2de 10 3 2 0 13 0 

3de 9 6 4 0 1 0 

4de  9 2 6 0 4 2 

5de  4  0 0 0 0 

6de  4  0 0 0 1 

 


