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Bijlage

UITSTEL INSCHRIJVINGSDECREET ONDERWIJS

Beste ouders,

Kontich is een onderwijscentrum met een breed scholenaanbod. We overleggen vanuit het lokaal
bestuur geregeld met aile scholen om het beleid zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Zoals u kon lezen in onze brief van juni, keurde de Vlaamse Overheid eind vorig schooljaar
het inschrijvingsdecreet goed. Hiermee zou ze scholen waar capaciteitsproblemen mogelijk
zijn, verplichten om digitaal aan te melden. Voorlopig gaat dit decreet echter niet in voege.
De communicatie die we via voormelde brief en onze website voerden in de afgelopen
maanden, moeten we dus helaas herroepen buiten onze wil om. Wat is nu concreet de situatie?
Voor het basisonderwijs zal je nog steeds NIET digitaal moeten aanmelden. Wel mogen
scholen waar de kans bestaat dat in de loop van het schooljaar een klas of leeftijdsgroep
volzet zou raken, pas inschrijvingen aannemen vanaf de maand maart.
In Kontich hebben de basisscholen (kleuter+lager) daarom volgende gezamenlijke afspraken
gemaakt voor het schooljaar 2020-21 :
-

De inschrijvingen zullen starten in maart 2020 voor aile scholen van Kontich-Centrum en
Kontich-Kazerne: A-HA!-school, De Schans, Sint-Jozef, Altena en de Montfortschool.
De inschrijvingen zullen starten in december 2019 voor de Sint-Michielsschool in
Waarloos.

Voor meer informatie over hoe en wanneer exact inschrijven, verwijzen we naar de websites
van de basisscholen.
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Goed om weten:
-

-

Broers/zussen en kinderen van personeelsleden van de school krijgen voorrang als
ze naar dezelfde school willen als broer of zus of waar de ouder werkt. Om van deze
voorrang gebruik te maken, zal je vroeger kunnen inschrijven dan maart als je daar
recht op hebt. Informeer bij de school van je keuze hoe en wanneer juist.
Als je kind al naar school gaat, moet je niet opnieuw inschrijven of aanmelden voor
het overgaan naar een volgend leerjaar binnen dezelfde school, ook niet bij de
overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar. Enkel bij de overgang naar
het secundair, is opnieuw aanmelden altijd nodig.

Het secundair onderwijs op ons grondgebied wordt ingericht door de scholengemeenschap
Kontich-Hove, die WEL besloot om verder te gaan met de digitale aanmeldingsprocedure.
Ouders met kinderen in het zesde leerjaar, zijn wellicht al geïnteresseerd in de tijdlijn voor
deze aanmelding voor het secundair: die aanmeldingen zullen starten op maandag 16 maart
(12u.) en eindigen op maandag 20 april 2020 (12u.).
De aanmeldingslink vind je dan op de website van de betrokken scholen. Het tijdstip van
aanmelden speelt geen roi, zolang het maar binnen die période gebeurt.
Het aanmeldsysteem houdt eerst rekening met je schoolkeuze. Pas als er meer
aanmeldingen zijn dan het aantal plaatsen, bepaalt toeval wie een ticket krijgt voor die
school en wie op de wachtlijst komt te staan.
Aile informatie over aanmelden bij de Kontichse secundaire scholen, vind je op de websites
van deze scholen. Noteer alvast dat zij opendeurweekend houden op 13-14-15 maart 2020.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester

