AANMELDINGSPROCEDURE SBSO ZONNEBOS OV4
Waarom werken we met een aanmeldingsprocedure?
Het aantal OV4-scholen is beperkt, de vraag is groter dan het aanbod. Wij zijn niet in de
mogelijkheid alle geïnteresseerde leerlingen in te schrijven vanwege een
capaciteitsprobleem. Door te werken met een aanmeldingsprocedure willen we de
inschrijvingen eerlijk laten verlopen en kampeertoestanden vermijden. Deze manier van
werken is goedgekeurd door de Commissie Leerlingenrechten.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?
Op datum van 1/3/2020 zijn er:
•
•

7 vrije plaatsen in 1A
14 vrije plaatsen in 1B

Aan welke voorwaarden moet mijn zoon/dochter voldoen om te kunnen aanmelden?
Enkel leerlingen die in het bezit zijn van het juiste verslag, opgemaakt door het CLB, kunnen
inschrijven in het buitengewoon onderwijs. Leerlingen die wensen in te schrijven op SBSO
Zonnebos OV4 moeten beschikken over een van volgende verslagen:
•
•

Verslag OV4 Type 7 (diagnose STOS/dysfasie)
Verslag OV4 Type 9 (diagnose ASS)

Het CLB van de huidige school zal u kunnen helpen indien u vragen hebt.

Voor welke richting moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?
Voor inschrijvingen in het eerste middelbaar van de A-stroom dient de leerling het
getuigschrift basisonderwijs te hebben behaald.
Voor inschrijvingen in het eerste middelbaar van de B-stroom mag de leerling het
getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald.

Hoe kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?
Je meldt je online aan via de site van de school. Je vult hier het aanmeldingsfiche in. Je vult
een aantal basisgegevens in zodat wij de aanmelding kunnen registreren.
Indien je nog wil aanmelden voor het huidige schooljaar of buiten de aanmeldingsperiode
neem je best telefonisch contact op met de school op het nummer 03/620 21 40.

Wanneer kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?
De aanmeldingsperiode voor het komende schooljaar loopt van zaterdag 7 maart 10u t.e.m.
zaterdag 7 maart 20u. De aanmeldingen worden kort hierna verwerkt en de inschrijvingen
worden gepland.
Indien u na 7 maart, kan dit pas vanaf 11 mei terug wanneer de vrije plaatsen geweten zijn
na het verwerken van de aanmeldingen. U kan telefonisch alvast contact opnemen met de
school.

Kan ik hulp krijgen bij het aanmelden?
Indien u hulp nodig hebt bij het aanmelden, vragen wij u de school telefonisch te
contacteren op het nummer 03/620 21 40 (Anneleen De Cuyper).
U bent in de mogelijkheid het aanmelden te oefenen gedurende een korte periode: van
woensdag 4 maart t.e.m. vrijdag 6 maart (14u) via de site van de school.
Zaterdag 7 maart zal de school ook open zijn in de voormiddag (9u30-12u) en zullen er pc’s
ter beschikking worden gesteld.

Wanneer weet ik of ik na een aanmelding mijn kind effectief kan inschrijven?
De leerlingen worden gerangschikt op chronologie: dit wil zeggen dat degene die eerst
aanmelden ook als eerste zullen kunnen inschrijven.
De resultaten van de aanmeldingsprocedure worden bekend gemaakt tussen maandag 9
maart en woensdag 11 maart. U zal telefonisch gecontacteerd worden indien een afspraak
gemaakt kan worden voor inschrijving. De leerlingen die niet positief gerangschikt staan,
zullen een mail ontvangen met hierin ook de plaats op de wachtlijst.
De gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven in een periode van donderdag
12 maart tot en met vrijdag 8 mei. Een inschrijving kan enkel gebeuren met een juist verslag
van het CLB en op voorwaarde van goedkeuring van het schoolreglement. Het
schoolreglement kan u raadplegen op de site van de school.

Waar kan ik terecht met vragen?
Bij vragen over de aanmeldingsprocedure, mag u de school steeds telefonisch contacteren.
Anneleen De Cuyper (campusverantwoordelijke) of Jasmine Timmermans (orthopedagoog),
03/620 21 40.

