Peer-Wijchmaal + Overpelt, januari 2018

Betreft: Inschrijvingsprocedure Secundair onderwijs Sint-Elisabeth
(OV1, OV2, OV3 en OV4)

Beste ouders

Via dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de inschrijvingsprocedure binnen
onze school.
Alle leerlingen die in dezelfde opleidingvorm blijven, moeten niet opnieuw inschrijven
in de school.
Wanneer u een inschrijving doet binnen onze school (OV1, OV2, OV3 of OV4) wordt u
geregistreerd op het inschrijvingsregister. Datum en uur van de inschrijving bepalen
welke plaats uw zoon/dochter heeft in dat inschrijvingsregister.
Een inschrijving is enkel mogelijk via een persoonlijk bezoek en persoonlijke aanwezigheid
op de inschrijfdag op campus OV4 te Overpelt of op de infodag voor OV1, OV2 of OV3 te
Wijchmaal beide op zaterdag 03 maart 2018.
Voor het schooljaar 2018 – 2019 dient u onderstaande inschrijvingsprocedure te volgen:
Regels met betrekking tot de rangorde in het inschrijvingsregister :
1. Leerlingen die ingeschreven zijn in opleidingsvormen 1, 2, 3 of 4 in onze school
kunnen met voorrang geheroriënteerd worden naar een andere opleidingsvorm mits
een gunstige beslissing van de klassenraad en melding vanaf 29 januari. Hiervoor
contacteert men het psycho-pedagogisch team en/of directie.
2. Broers en zussen, halfbroers en –zussen, stiefboers en –zussen (= kinderen van
dezelfde leefentiteit) van leerlingen uit opleidingsvormen 1, 2, 3 en 4 kunnen zich,
mits voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, met voorrang inschrijven in het
inschrijvingsregister vanaf 29 januari tot 03 maart 2018.

Voor een inschrijving met voorrang in opleidingvormen 1,2, 3 of 4 dient u een
afspraak te maken met de directie of de pedagogen van de school
vóór 03 maart 2018.
3. Alle nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad die recht hebben
op OV4-onderwijs kunnen zich persoonlijk inschrijven tijdens onze inschrijfdag op
zaterdag 03 maart 2018 op onze campus te Overpelt.
Alle overige nieuwe leerlingen die recht hebben op OV4-onderwijs kunnen zich
persoonlijk aanmelden tijdens onze infodag op zaterdag 03 maart 2018 op onze
campus te Overpelt.
Nieuwe aanmeldingen en/of inschrijvingen die eventueel zouden gebeuren na de
infodag moeten via een persoonlijke afspraak met de directie of pedagogen
gerealiseerd worden. (Datum en uur bepalen de plaats van de inschrijving.)
4. Alle nieuwe leerlingen die recht hebben op opleidingsvormen 1, 2 of 3 kunnen door
persoonlijk bezoek samen met de ouders en/of hulpverleners ingeschreven worden in
het inschrijvingsregister tijdens de infodag van 03 maart 2018.
Nieuwe aanmeldingen en/of inschrijvingen die eventueel zouden gebeuren na de
infodag moeten via een persoonlijke afspraak met de directie of pedagogen
gerealiseerd worden. (Datum en uur bepalen de plaats van de inschrijving.)
Een leerling kan slechts onder bepaalde voorwaarden ingeschreven worden binnen het
buitengewoon onderwijs. Ééntje hiervan is de toestemming voor toetreding tot het
buitengewoon onderwijs vanuit het CLB onder de vorm van een verslag.
Zowel de ouders als het betrokken CLB worden namens de directie door het
begeleidingsteam op de hoogte gebracht of de leerling kan ingeschreven worden in een
geschikte pedagogische eenheid overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden voor de
opleidingsvorm en het type-onderwijs.
Voor extra informatie kan u altijd terecht bij onze school of op het betrokken CLB.
Vriendelijke groeten
K. Knevels
directeur

