INSCHRIJVINGSBELEID 2018-2019 MPI HEEMSCHOOL
Op 1 september 2012 trad het decreet over het inschrijvingsrecht in werking. Dit decreet wijzigde het
toenmalige inschrijvingsrecht. Het wil de sociale mix bevorderen en de gelijke onderwijs-en
inschrijvingskansen van Nederlandstaligen in Brussel beschermen.
1) Voor de start van de inschrijvingen bepaalt de school haar capaciteit
Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet. De
regelgeving bepaalt niet welke overwegingen een rol moeten of mogen spelen bij het bepalen van de
capaciteit.
Voor de start bepalen scholen hun capaciteit. Indien er geen capaciteit bepaald is, kan er niet
geweigerd worden op basis van capaciteit. Capaciteit kan, onder voorwaarden, verhoogd worden als
de inschrijvingen begonnen zijn. Ook al heeft een school reeds leerlingen geweigerd (voor een
bepaalde capaciteit) wegens volzet, dan mag het sommige leerlingen toch nog inschrijven. Een
schoolbestuur kan de capaciteiten tijdens de lopende inschrijvingsperiode niet verlagen.
De bepaalde capaciteit moet bekend gemaakt worden via de schoolbrochure, schoolwebsite en moet
meegedeeld worden aan het LOP.
Voor MPI Heemschool I werd de capaciteit voor het schooljaar 2018-2019 vastgelegd op:
-

Niveau school: 130 leerlingen
Niveau vestigingsplaats: 130 leerlingen
Niveau kleuter: 42 leerlingen
Niveau lager onderwijs: 88 leerlingen
Type 2: 75 leerlingen
Type 4: 55 leerlingen

Er mag geen capaciteit bepaald worden op het niveau van de pedagogische eenheid. Volgend jaar
zijn er zeker 8 plaatsen vrij en waarschijnlijk 15 plaatsen vrij.
2) Inschrijven voor het daaropvolgende schooljaar
Een schoolbezoek en kennismakingsgesprek kan gedurende het hele schooljaar na afspraak.
De inschrijvingen gebeuren volgens het “eerst komt –eerst maalt”-principe (respecteren
chronologie). Daartoe hanteert de school een opgelegd model van inschrijvingsregister.
Op het “eerst komt – eerst maalt” principe (respecteren chronologie) is er een correctie die er uit
bestaat dat sommige groepen voorrang krijgen.
Krijgen voorrang in de volgorde van vermelding:
Kinderen uit dezelfde leefeenheid (bv. broers en zussen)
Kinderen van het personeel
Nederlandstalige kinderen (minstens 1 ouder het Nederlands voldoende machtig) (tot min.
55% van de schoolpopulatie)
Studiebewijzen:
Een Nederlandstalig diploma van secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs.
Een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de lj van de 3de graad secundair onderwijs of een Nederlandstalig studiebewijs.
Een bewijs dat vader of moeder Nederlands kan op minstens niveau B2 van het ERK.
Een bewijs dat vader of moeder minstens ‘voldoende kennis’ van het Nederlands behaalde op het taalexamen van Selor.
Een bewijs dat vader of moeder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig en secundair onderwijs.
Een taaltest kan afgelegd worden bij: Het Huis Van Het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel. Tel 02/501 66 60 http://huisnederlandsbrussel.be/content/testen-thuistaal-voor-basisonderwijs-en-secundair-onderwijs

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar kunnen op elk moment zolang de maximumcapaciteit niet
overschreden werd.
Het voorrangsrecht van de voorrangsgroepen vervalt na de voorrangsperiode.
De inschrijving van een leerling wordt gerealiseerd na ondertekening voor akkoord van de ouders
met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Benodigdheden bij inschrijving
-

Een kopie van de verslagen vanwege de verwijzer (COS, CLB, …)
Een kopie van alle documenten die inzicht kunnen verschaffen in het niveau van de in te
schrijven leerling (rapport, handelingsplanning vorige school, etc.)
Een kopie van het identiteitsbewijs van de ouders en de in te schrijven leerling, SIS-kaart
leerling, een bewijs dat men het Nederlands machtig is

Inschrijvingsperiode MPI Heemschool I voor het schooljaar 2018-2019:
Broers en zussen en kinderen van personeelsleden: maandag 05/03/2018 t.e.m. 16/03/2018
Kinderen van personeelsleden: idem vorige
Voorrangsgroep Nederlands: maandag 19/03/2018 t.e.m. 30/03/2018
Vrije inschrijvingen: vanaf maandag 16/04/2018 tot capaciteit bereikt wordt.
Praktisch
-

-

Enkel op maandag 5/03/2018, maandag 19/03/2018 en dinsdag 16/04/2018 wordt voor
inschrijving permanentie voorzien. De ouders melden zich aan op het secretariaat van de
school (Koning Albertlaan 181, 1120 Neder-Over-Heembeek) tussen 9.00u en 12.00u waarna
ze doorverwezen worden naar één van de orthopedagogen.
De overige dagen dient een afspraak gemaakt te worden via het telefoonnummer van de
school (02/262 03 20).

3) Weigeren
De school weigert een leerling als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden (bij instap) zal
voldoen, als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen of
als de bepaalde capaciteit bereikt is.
De school kan een leerling weigeren die in de loop van het voorvoorgaand, het voorgaand of het
lopend schooljaar omwille van tucht uitgesloten is.
Geweigerde leerlingen worden ook in het inschrijvingsregister opgenomen. De school geeft de
ouders bij elke weigering een attest van niet-gerealiseerde inschrijving. Het model wordt hiervoor
opgelegd.
Ouders kunnen tegen een weigering een klacht bij de Commissie inzake leerlingenrechten indienen.
Er kan ook bemiddeling georganiseerd worden.
Plaatsen die later vrijkomen worden tot de 5de dag van oktober ingevuld met leerlingen die omwille
van capaciteit geweigerd werden en dit in de volgorde dat ze zich aangediend hebben voor
inschrijving.

