
 

 
 
 

Capaciteitsbepaling en voorrangsperiodes inschrijvingen 
	

	

1. CAPACITEITSBEPALING 
 
Capaciteit  = het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet. 
De capaciteit voor het schooljaar 2016-2017 werd voor onze school bepaald als volgt: 
 
Totale capaciteit: 260 (KO + LO) 
 
Maximum aantal leerlingen in de kleuterschool: 104 
Geboortejaar 2014: 26     Geboortejaar 2013: 28     Geboortejaar 2012: 26     Geboortejaar 2011: 26 
 
Maximum aantal leerlingen in de lagere school: 156 
L1: 26        L2: 26        L3: 26        L4: 26        L5: 26        L6: 26 
 

2. VOORRANGSREGELING EN STARTDATUM VAN DE INSCHRIJVINGEN 
 
De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het 
voorafgaande schooljaar. 
De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. 
Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het 
inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de 
voorrangsregeling. De inschrijvingen van de voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde 
volgorde waarvan niet kan worden afgeweken. 
 
De voorrangsgroepen: 
 
1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit. 

Dus broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn. 
2. Kinderen van personeel. 

Personeel= op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende 
tewerkstelling van minimum 104 dagen. 
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De startdata van inschrijvingen en voorrangsperiodes: 

 

VOORRANGSGROEP VOORRANGSPERIODE 
Leerlingen van dezelfde leefentiteit Van 15 februari 2016 t.e.m.  

26 februari 2016 
Kinderen van personeel Van 15 februari 2016 t.e.m.  

26 februari 2016 
 

Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen worden 
geweigerd op basis van capaciteit. 

 

Gewone inschrijvingen: 

 
Vanaf 1 maart 2016 zullen alle andere leerlingen voor schooljaar 2016-2017 kunnen 

inschrijven, alsook broers en zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt 
hebben van hun voorrangsrecht. 

 
 

 De capaciteit en de beschikbare plaatsen : 

  

  

Capaciteit 

Aantal ingeschreven 
leerlingen i/h 
voorafgaande 

geboortejaar/leerjaar 

Aantal vrije plaatsen 

Geboortejaar 2014 26 0 26 
Geboortejaar 2013 28 18 10 
Geboortejaar 2012 26 18 8 
Geboortejaar. 2011 26 25 1 
Totaal kleuteronderwijs 106   
1e leerjaar 26 21 5 
2e leerjaar 26 20 6 
3e leerjaar 26 18 8 
4e leerjaar 26 24 2 
5e leerjaar 26 25 1 
6e leerjaar 26 14 12 
Totaal lager onderwijs 156   
Totaal vestigingsplaats 262   
Totaal school 262   

 

 

 



3. WEIGEREN 
 
Wanneer kan een school weigeren om in te schrijven? 
 
Een school MOET een leerling weigeren: 

ü als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden zal voldoen (bij de instap); 
ü als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen; 
ü als de capaciteit bereikt is. 

Een school in het basisonderwijs KAN een leerling weigeren: 

ü als de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest in die school (in de loop van het 
voorvoorgaand, het voorgaand of het lopend schooljaar); 

ü als de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt; 
ü als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na 

afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn. 

De school neemt geweigerde leerlingen ook op in het inschrijvingsregister. 

De school geeft ouders bij elke weigering een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. 
Het model hiervoor wordt opgelegd. 

	 	

Ouders kunnen tegen een niet-gerealiseerde inschrijving een klacht indienen bij de commissie 
inzake leerlingenrechten. Er kan ook een bemiddeling georganiseerd worden. Bij weigering 
omwille van draagkracht wordt de bemiddeling automatisch opgestart. 

	 	

Plaatsen die later vrijkomen, worden tot minimaal de vijfde schooldag van oktober ingevuld met 
leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd. En dit in de volgorde dat ze zich 
aangediend hebben voor inschrijving. Voor kleuters geboren in het meest recente kalenderjaar, 
wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met 30 juni. 

	

	


