
 

 
 

Beste ouders,  

 

Voor dit schooljaar kan je nog onmiddellijk inschrijven. 

Je wenst je kinderen in te schrijven in onze school voor het schooljaar 2018-2019. 

Er hoeft niet meer te worden aangemeld. 

Mogelijkheden :  

1. Je hebt al kinderen op onze school : 

 Kinderen van eenzelfde leefentiteit hebben voorrang, dit zijn onder andere  de broertjes 

en zusjes. 

 Je maakt tussen 26 januari 2018 en 10 februari 2018 een afspraak met de directeur om 

je kind in te schrijven.  

Je brengt mee :  

- samenstelling gezin van minder dan 30 dagen oud (af te halen op het 

gemeentehuis, liefst elektronisch aanvragen). 

- Eventueel een bewijs van ontvangst van een schooltoelage (voor een kind 

van het gezin, voor het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018) 

We vragen deze gegevens op om na te gaan of je kind een indicator-of niet-

indicatorleerling*  is. 

 Indien je kind niet is ingeschreven ten laatste op 10 februari 2018 om 12u , vervalt je 

voorrang. 

2.  Je hebt nog géén kinderen op onze school: 

Op 19 februari maken we de beschikbare plaatsen bekend. Je kan deze terugvinden op 

onze website en de website van de gemeente.  

Je maakt vanaf 1 maart 2018 een afspraak met de directeur om je kind in te schrijven. 

Je brengt mee :  

- samenstelling gezin van minder dan 30 dagen oud (af te halen op het 

gemeentehuis, liefst elektronisch aanvragen). 

- Eventueel een bewijs van ontvangst van een schooltoelage (voor een kind 

van het gezin, voor het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018) 

We vragen deze gegevens op om na te gaan of je kind een indicator-of niet-

indicatorleerling*  is. 

 

Luc Fonteyn en Veerle Govaerts, directie Gibo Driehoek 



 

 
 

 

wat is een indicatorleerling?  

Een indicatorleerling is een leerling die  aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

- de moeder is niet in bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede 

leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. 

-het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking 

heeft, of in het daarin voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (=voor het leerplicht onderwijs) van 

de Vlaamse Gemeenschap. 


