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Capaciteitsbepaling 

 

Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt, begint de leerplicht. 

Het kind is dan wettelijk verplicht de lessen te volgen.  

Onze school werkt met een maximumcapaciteit.  Om de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en 
onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur, zien we ons genoodzaakt de 
maximumcapaciteit van elke klas vast te leggen. 

  

Voor het huidige schooljaar 2021-2022 ziet dit er als volgt uit: 
1L: 24 (18)  3L: 24 (15)  5L: 24 (22) 
2L: 24 (19)  4L: 24 (15)  6L: 24 (20) 
 
De leerlingen moeten voldoende ‘fysische en psychische ruimte’ hebben in de klaslokalen en in het 
schoolgebouw. Wij hanteren hiervoor maxima per leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de 
materiële capaciteit van de lokalen, de speelplaats, de refter, het sanitair en de turnzaal.  
 
Het schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële 
omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde 
maximumcapaciteit overschreden is.  

Een school kiezen is een belangrijke beslissing. Naast thuis is de school de plaats waar een kind het 
meest tijd doorbrengt. Daarmee is de school de belangrijkste partner van ouders in de opvoeding van 
hun kind. Voor ouders komt het erop aan een school te vinden die zo dicht mogelijk aansluit bij hun 
opvoeding en hun waarden. Als u voor onze school kiest, kan u inschrijven voor het komende 
schooljaar vanaf maart (huidig schooljaar). Dit gebeurt via digitale aanmelding. U ontvangt tijdig 
de nodige informatie! 

 

In het gewoon onderwijs kan een leerling maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, 

met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer 

kan volgen.  

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om 

gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen 

gebeuren. 

Indien u graag wenst kennis te maken met onze school en de werking ervan dan maken wij graag 

een afspraak met u.  U kan onze contactgegevens terugvinden via de rubriek ‘contact’. 

Gelieve bij inschrijving steeds een identiteitsbewijs van de in te schrijven leerling mee te 

brengen.  
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