
 

Hoe schrijf je jouw kind in? 
 

Dat is heel eenvoudig:  
 
U kan, na afspraak, inschrijven bij ons op school. 
Deze afspraak kan u telefonisch (09/388.80.74) of via mail (directie@gemeenteschoolzulte.be) maken. 
Tijdens dit bezoek bespreekt u samen met de directeur vanaf welke dag je kind kan ingeschreven 
worden(*). 
 
Inschrijven kleuters: 
Je kleuter mag vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden voor het eerst naar school komen.  
Dat kan op volgende instapmomenten: 

• op de eerste dag van het schooljaar (meestal 1 september); 
• op de eerste schooldag na de herfstvakantie (begin november); 
• op de eerste schooldag na de kerstvakantie (begin januari); 
• op 1 februari; 
• op de eerste schooldag na de krokusvakantie (eind februari of begin maart); 
• op de eerste schooldag na de paasvakantie (april); 
• op de eerste schooldag na het hemelvaartweekend (mei of juni). 

 
Vooraf nodigt de klasjuf jullie ouders en de instappertjes uit voor een kort instapmoment en een 
uitgebreide uitleg. 
 
Toelatingsvoorwaarde lager onderwijs: 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 
voldoet.  
Deze kan je terugvinden in de infobrochure op onze website. 
Tijdens de zomervakantie wordt de inschrijving beperkt tot de eerste week van juli en vanaf de derde 
week van augustus. Dit op weekdagen tussen 09u00 en 16u00. 
 
Toelatingsvoorwaarde 1ste leerjaar: 
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan één van de volgende voorwaarden 
voldoet: 
Het kind moet 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar 
Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs. En gedurende die periode ten minste 290 halve 
dagen aanwezig zijn geweest. 
Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders 
meegedeeld uiterlijk de 10de schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het 
lopende schooljaar. 
Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een door 
de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school. 
Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs 
ingeschreven worden na positief advies van het CLB én na de toelating door de klassenraad. 
 
 

(*)Wat men soms in bepaalde scholen ook beweert, je kind is pas daadwerkelijk in een school ingeschreven vanaf het 
moment dat het voor de eerste keer op die school aanwezig is en in een bepaalde klas les begint te volgen. 
Er worden bij een inschrijving natuurlijk een aantal documenten ingevuld en ondertekend, maar die kunnen op elk 
moment geannuleerd worden... 
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Schoolverandering: 
Je kind was reeds ingeschreven in een andere school, maar je besluit om 
van school te veranderen. 
Als dat op 1 september gebeurt, wordt dit niet echt aanzien als schoolverandering. Je verwittigt wel 
best de vorige school dat je kind het volgende schooljaar niet meer zal ingeschreven zijn. 
Als dat gebeurt op een moment dat het schooljaar al bezig is,  
noemen we dat een schoolverandering.  
Daarvoor hoef je zelf niets te doen, maar je laat het de vorige school van je kind toch best wel weten. 
 
Informatieoverdracht door de ouders: 
Voor leerlingen met een verslag die zich willen inschrijven op onze school zullen wij steeds een 
overleg organiseren met de ouders, het CLB en de klassenraad. 
Het verslag maakt deel uit van de informatie die de ouders overmaken aan de school bij de 
inschrijving. 
 
Doorlopen van de inschrijving: 
Is je kind reeds ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft u het niet opnieuw in te schrijven bij 
de overgang naar de lagere school.  
De inschrijving blijft doorlopen. 
 
 


