
Inschrijvingsprocedure BKLO Oosterlo 

Vestiging Oosterlo (type 2) 

Beste ouders en leerlingen, 

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 bepaalt het  inschrijvingsdecreet  dat iedere 

school verplicht is om te werken met een inschrijvingsprocedure. Voor BKLO Oosterlo heeft het 

schoolbestuur onderstaande procedure vastgelegd: 

 

 

 

 

 

U kunt met vragen over deze inschrijvingsprocedure steeds contact opnemen met het 

schoolsecretariaat van BKLO Oosterlo op het nummer 014/86 11 41. 

 

 

 

 

 

 U kunt met vragen over deze inschrijvingsprocedure steeds contact opnemen met het 
schoolsecretariaat van BKLO Oosterlo op het nummer 014/86 11 41. 

1. Broers en zussen van leerlingen die al in de school zijn en kinderen van personeelsleden 

genieten een voorrangsregeling (zoals het decreet dit ook bepaalt) Zij kunnen zich inschrijven 

vanaf 26 maart 2016. 

2. Andere leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf Dinsdag 17 april 2017 

om 09.00 uur. 

3. Inschrijving kan enkel gebeuren door één van de ouders (of voogd) op het adres van de 

vestiging Eindhoutseweg 25, 2440 Geel – Oosterlo. 

4. U meldt zich bij de inschrijving in de school met de kids ID of SIS kaart  van de betrokken leerling 

en  een kopie van het  attest van het CLB. Op de inschrijvingsfiche zal de handtekening van de 

ouder de volgorde van inschrijving bepalen. Een leerling is pas definitief ingeschreven indien 

aan alle voorwaarden is voldaan en indien de ouders akkoord zijn met het pedagogisch project 

van de school en het schoolreglement.  

5. Inschrijvingen per telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard. 

6. De maximumcapaciteit van onze school (type 2 en type 9) werd als volgt vastgelegd: 

a. BKO: 24  kleuters 

b. BLO: 156  leerlingen 

7. Voor beide onderwijsniveaus wordt een registerblad met het verloop van de inschrijvingen 

bijgehouden. Wanneer het onderwijsniveau volzet is, bepaalt de volgorde op het registerblad 

welke leerling kan instappen indien er alsnog een plaats is vrijgekomen. 

8. Bij een niet-gerealiseerde inschrijving worden de ouders via brief op de hoogte gebracht. 

9. Leerlingen die vraag hebben naar begeleiding door het MFC van MPI Oosterlo, moeten in het 

bezit zijn van het juiste attest van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap) en ingeschreven worden in MPI Oosterlo. Contactpersoon hiervoor is Mevr. Annelies 

Vandepaer (tel. 014/86 11 40) 

 

 

 


