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Zulte, 29-03-2022 
 

Betreft: Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 
 

Beste ouders, 
 

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft onze school een inschrijvingsbegrenzing, 
daarom moet er volgens volgende reglementering ingeschreven worden: 
 

 Kinderen waarvan reeds een broer of zus bij ons school loopt en kinderen van 
personeelsleden van de school, tot en met geboortejaar 2020, kunnen van 
na de kerstvakantie (10-01-2022) tot aan de krokusvakantie (25-02-2022) 
inschrijven (voorrangsperiode).  
 

 Ouders die nog geen kinderen op school hebben, tot en met geboortejaar 
2020, kunnen zich vanaf maandag 07-03-2022 (de eerste schooldag na de 
krokusvakantie) vanaf 07.00 uur op de inschrijvingslijst plaatsen door de 
inlichtingenfiche van hun kind binnen te brengen.  
 

 Voor elk geboortejaar/leerjaar wordt per vestigingsplaats een capaciteit 
vastgesteld. Als u bij het vrijkomen van een plaats toch wenst gecontacteerd te 
worden om in te schrijven, dan moet u dit ieder schooljaar opnieuw kenbaar 
maken door langs te komen in de hierboven beschreven periode. Als er van die 
geboortejaren een leerling weg gaat van de school, zal de school in volgorde van 
aanmelding contact nemen met de ouders van kinderen die aanvankelijk 
geweigerd werden met de vraag of zij hun kind alsnog wensen in te schrijven. De 
volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de 
vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving 
betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het 
inschrijvingsregister behouden tot de 30ste juni van het schooljaar waarop de 
inschrijving betrekking had. De laatste status van de capaciteitsaantallen vindt 
u op onze website: www.vbszulte.be (bij ‘nieuw op school’).  
 

 Hier vindt u het aantal vrije plaatsen per geboortejaar op 29-03-2022 : 
o Kleuterafdeling Pontstraat: capaciteit van 56 leerlingen per geboortejaar 

°2020: 28 plaatsen vrij 
°2019: 29 plaatsen vrij 
°2018: 17 plaatsen vrij 
°2017:   7 plaatsen vrij 

o Kleuterafdeling Looierijstraat: capaciteit van 14 leerlingen per geboortejaar 
°2020: 8 plaatsen vrij 
°2019: 4 plaatsen vrij 
°2018: 7 plaatsen vrij 
°2017: 0 plaatsen vrij 

o Lagere afdeling Staatsbaan: capaciteit van 70 leerlingen per geboortejaar en 
leerjaar 
°2016: 17 plaatsen vrij 
°2015: 12 plaatsen vrij 
°2014: 38 plaatsen vrij 
°2013:   4 plaatsen vrij 
°2012: 25 plaatsen vrij 
°2011: 14 plaatsen vrij 
 

 Ouders van kinderen van het geboortejaar 2021 en ouders van kinderen die 
vanaf schooljaar 2023-2024 naar onze school wensen te komen, kunnen op 

later bepaalde data in het schooljaar 2022-2023 ingeschreven worden.  
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