Stappenplan vrije inschrijvingen
De vrije inschrijvingsperiode in de scholen (zonder voorafgaande digitale aanmelding) start op 1 juni
2022 om 9 uur uitsluitend telefonisch.
Stap 1: Er komt een plaats vrij in een geboortejaar of leerjaar van je school.
Stap 2: Raadpleeg de wachtlijst van dit geboortejaar of leerjaar van je school met voorrang voor de
wachtlijst van de ‘voorrangskinderen’ en vervolgens de wachtlijst van ‘alle andere kinderen’.
Controleer of de capaciteit voor indicatorleerlingen voor de geboortejaren 2020, 2019 en het eerste
leerjaar is bereikt. Indien de capaciteit niet bereikt is, heeft de leerling op de indicatorwachtlijst van
de betreffende wachtlijst voorrang. Indien de capaciteit voor indicatorleerlingen wel bereikt is, komt
de plaats vrij voor een leerling op de niet-indicator wachtlijst.
De volgorde van de kinderen op deze wachtlijsten (met status ‘niet toegewezen in jullie school maar
wel in een lagere schoolkeuze’ en ‘nergens toegewezen’) wordt hierbij uiteraard nageleefd. Indien er
niemand meer staat op voornoemde wachtlijsten kan je de ouder contacteren die zich
chronologisch eerst heeft aangeboden vanaf de start van de vrije inschrijvingsperiode op 1 juni 2022
vanaf 9 uur uitsluitend telefonisch.
Stap 3: Contacteer de ouders binnen de 4 werkdagen van het kind dat eerst gerangschikt is op de
betreffende wachtlijst voor dat geboortejaar/leerjaar. Nodig de ouders uit om het kind in te
schrijven in je school.
•
•

Dit kan via telefoon, maar moet zeker ook via mail gebeuren.
De ouders hebben het recht om gedurende minimaal 5 schooldagen hun kind in te schrijven.

Scenario A:
Stap 4: De ouders schrijven hun kind in binnen de 5 schooldagen.
•
•

Meld aan de ouders dat ze hun kind moeten uitschrijven in de vorige school.
Vraag aan de ouders naar hun vorige school. Contacteer deze school zelf ook om te
informeren over deze uitschrijving.

Scenario B:
Stap 4: de ouders schrijven hun kind niet in binnen de 5 schooldagen.
•
•

De plaats komt vrij voor de volgende op de betreffende wachtlijst van dat geboortejaar of
leerjaar.
Contacteer de ouders van het volgende kind op de betreffende wachtlijst van dat
geboortejaar of leerjaar binnen de 4 schooldagen.

Dit proces doorloop je telkens er een plaats vrij komt.
De wachtlijsten blijven geldig tot:
• voor geboortejaar 2020: tot en met 30 juni 2023
• voor alle andere geboortejaren/leerjaren: tot en met de 5de schooldag van oktober 2022.
Daarna vervallen de wachtlijsten en geldt opnieuw de chronologie van de inschrijving in je school.

