
Beste ouders, 

Je kleuter is geboren in 2016. Dat betekent dat hij/zij binnenkort naar school mag gaan. Alle scholen uit onze gemeente 
maakten samen afspraken over het inschrijven van de nieuwe kleutertjes. Op de binnenzijde van deze folder vind je meer 
info over hoe, waar en vanaf wanneer je je kind kan inschrijven.  

Indien je je kind wil inschrijven in een school in een andere gemeente, dan wijzen wij je er op dat daar andere afspraken 
zijn. Je neemt in dit geval best contact op met die school. 

Om een volledige en correcte inschrijving te doen, is de aanwezigheid van één van de ouders vereist. In heel uitzonderlijke 
situaties kan met een volmacht gewerkt worden. Neem in dit geval ruim op voorhand contact op met de school om 
hiervoor de nodige stappen te zetten en het volmacht formulier te ontvangen. Telefonisch of via e-mail inschrijven kan 
niet!

Breng zeker de kids–ID,  ISI+ kaart, een klevertje van het ziekenfonds of een ander offi cieel document mee waarop het 
rijksregisternummer van je kind staat.

In bijlage vind je een folder met een overzicht van de scholen in onze gemeente met de contactgegevens en de 
opendeurdata van de scholen.

Wij wensen je kleuter veel plezier in onze Wevelgemse scholen!

Met de meeste hoogachting,

Meer info nodig? Nele Heytens - 056 433 416 - nele.heytens@wevelgem.be

Kurt Parmentier
Gemeentesecretaris

Geert Breughe
Schepen van onderwijs

Jan Seynhaeve
Burgemeester

Geboortedatum van mijn kleuter Wanneer mag mijn kleuter voor het 
eerst naar school?

  1/01/16 tot en met 3/03/16  Maandag 3/09/18

 4/03/16 tot en met 5/05/16  Maandag 5/11/18

  6/05/16 tot en met 7/07/16  Maandag 7/01/19

  8/07/16 tot en met 1/08/16  Vrijdag 1/02/19

  2/08/16 tot en met 11/09/16  Maandag 11/03/19

  12/09/16 tot en met 23/10/16  Dinsdag 23/04/19

  24/10/16 tot en met 3/12/16  Maandag 3/06/19

  4/12/16 tot en met 31/12/16*  Maandag 2/09/19

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 
jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. 
Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. 

De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via www.wevelgem.be/inschrijvingsbeleidscholen. 

*Kinderen geboren tussen 4 december 2016 en 31 december 2016 kunnen instappen op maandag 2 september 2019, 
maar moeten zich ook nu al inschrijven.

inschrijvingen kleuters geboren 2016
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Is een ouder broertje of zusje al 
ingeschreven in de school

OF

Werk je als ouder in de school*

*uitzondering: werk je als ouder in de 
Levensboom, dan kan je je kind in die school 
inschrijven van maandag 19 maart 2018 t.e.m. 
vrijdag 23 maart 2018.

Voor alle andere ouders

Voor alle ouders

Je kan je kind inschrijven in 
de school van donderdag 
1 maart 2018 tot en met 
vrijdag 16 maart 2018.

De inschrijvingen starten in 
de school vanaf maandag 26 
maart 2018 om 18u00.

Infomoment met aansluitend 
inschrijven op 

dinsdag  27 maart 2018, woensdag 
28 maart 2018,

donderdag 29 maart 2018 
telkens tussen 17u00 en 19u00

wevelgem & gullegem moorsele
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