INSCHRIJVEN
BASISSCHOLEN GAVERE
SCHOOLJAAR 2018-2019
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken alle kleuter- en basisscholen in Gavere
met dezelfde inschrijvingsprocedure.
Schrijft u uw kind in 2018 in?
Lees dan alle praktische informatie hieronder.

Over welke kinderen gaat het?
• Kinderen geboren in 2016, die instappen in het schooljaar 2018 - 2019 of op 1 september 2019.
• Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar.
Uitzondering: als de kleuterschool en de lagere school één school zijn,
    dan hoef je jouw kind niet opnieuw in te schrijven.
• Broers en zussen en kinderen die al naar dezelfde school gaan en kinderen van personeel.
Deze kinderen krijgen voorrang bij de inschrijving,
maar zij moeten zich inschrijven in de daarvoor voorziene inschrijvingsperiode.
Wie dit niet doet, verliest zijn voorrang.
• Kinderen die van school veranderen.

Wanneer moet er
ingeschreven worden?
Broers, zussen van kinderen die al naar dezelfde school gaan.
Kinderen van personeel
Dit zijn voorrangsgroepen om in te schrijven.
Deze kinderen kunnen ingeschreven worden van
7 januari 2018 tot en met 28 februari 2018.
Alle kinderen
Alle kinderen kunnen zich  vanaf 1 maart 2018 inschrijven in de school
naar keuze, voor zover er beschikbare plaatsen zijn.

Procedure om in te schrijven
Je kan je kind(eren) enkel op school zelf inschrijven.
Contacteer de school om te weten of er nog plaats vrij is en
om eventueel een afspraak te maken.
Is de school volzet?
Contacteer dan een andere school naar keuze

Contactgegevens
van de scholen
Alleen kleuter
De Kleutergaard Gentweg 8, Vurste
09/384 49 26
vbsvurste@hotmail.com        
‘t Klein schoolke Stationsstraat 69, Asper
09/384 49 28
vbs.asper@belgacom.net

       

Alleen lager
Gemeentelijke basisschool Wannegatstraat 36, Vurste
Vurste 09/384 56 18
neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be       
Kleuter + lager
Gemeentelijke basisschool Veldstraat 12, Asper
Asper 09/384 56 19
vermeiren.helene@gbsdevierklaver.be       
Gemeentelijke basisschool Baaigemstraat 460, Baaigem
Baaigem 09/362 88 07
neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be       
Gemeentelijke basisschool Baaigemstraat 26, Gavere
Gavere 09/384 31 68
neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be       
Vrije basisschool Sint-Martinus Steenweg 41, Asper
Asper 09/384 40 28
vbs.asper@belgacom.net      
Vrije basisschool Dol-fijn Bossemstraat 2, Dikkelvenne
Dikkelvenne 09/384 42 60
basisschool@gvbdikkelvenne.be       
Vrije basisschool De Vliegenier Opperweg 8, Semmerzake
Semmerzake 09/384 10 31
devliegenier@telenet.be       

Wil je graag bijkomende info
over de algemene
inschrijvingsprocedure?
Neem een kijkje op de website van de gemeente Gavere (www.gavere.be),
bij de rubriek ‘burger en welzijn’ en ‘onderwijs’.
Je kan ook steeds contact opnemen met een school voor bijkomende uitleg.

