Inschrijvingsbeleid Klein Seminarie secundair voor schooljaar 2022-2023
Start van de inschrijvingen?
Onze inschrijvingen voor het eerste jaar starten op onze opendeurdag van zondag 8 mei 2022; vooraf
kan u ons via de website al enkele administratieve gegevens bezorgen. Inschrijvingen voor leerlingen
van het tweede tot met het zesde jaar starten op donderdag 30 juni, u neemt best vooraf telefonisch
contact op met de school.

Maximumcapaciteit?
In het eerste jaar hanteren wij een maximumcapaciteit van 230 leerlingen.

Wie heeft er voorrang bij inschrijving?
Broers en zussen (ofwel met dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel
met geen gemeenschappelijke ouders, maar wel wonend onder hetzelfde dak) hebben
voorrangsrecht op alle andere leerlingen bij een inschrijving in het eerste gemeenschappelijke
leerjaar in onze school.

Voor welke richting ben je ingeschreven?
Van zodra je ingeschreven bent in onze school, ben je ingeschreven voor de duur van je volledige
schoolloopbaan (tenzij je definitief zou worden uitgesloten). Omwille van een goede en tijdige
schoolorganisatie, vragen we op het einde van het schooljaar wel om te bevestigen of je ook het
volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Daartoe krijg je een formulier bij
het oudercontact n.a.v. de proclamatie van het jaarrapport. Het is zeer belangrijk de daarop
vermelde datum te respecteren waarop je de studiekeuze dient te bevestigen.
In de loop van het schooljaar kan je enkel vóór een wettelijke vastgelegde datum overstappen naar
een andere studierichting. Overschakelen kan enkel op basis van je eerder behaalde
oriënteringsattest en indien de eventuele maximumcapaciteit niet bereikt is. Hoe dan ook is een
grondig voorafgaandelijk overleg met de directie nodig.

Opnieuw inschrijven van de eerste graad naar de bovenbouw?
Onze school bestaat voor de onderwijsadministratie uit twee aparte scholen: de eerste graadschool
en de zesjarige school. Beide vormen echter op alle vlakken een geheel: je blijft dus ingeschreven
voor je hele schoolloopbaan (campusidee).

Wanneer weigeren we een inschrijving?
1. Je voldoet niet aan bepaalde voorwaarden
Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende schooljaar vindt plaats
onder de opschortende voorwaarde dat de kandidaat-leerling (bij de effectieve start van de
lesbijwoning of bij beslissing van de toelatingsklassenraad) aan de toelatings-, overgangs- of
instapvoorwaarden voldoet. Indien jij op de dag van de effectieve instap niet aan deze voorwaarden
beantwoordt, moeten we jouw inschrijving alsnog weigeren.

2. Je bent uitgesloten na tuchtprocedure
Wij hebben het recht om je inschrijving te weigeren indien je na een tuchtprocedure in onze school
definitief werd uitgesloten tijdens het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar.
3. Onze maximumcapaciteit is bereikt
Van het tweede tot en met het zesde jaar kunnen we weigeren na volzetverklaring van een leerjaar
of structuuronderdeel.
4. Afweging of gevraagde aanpassingen al dan niet redelijk zijn
Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het
buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Of de inschrijving al
dan niet ontbonden wordt, hangt af van de afweging of de nodige aanpassingen al dan niet redelijk
zijn.
5. Je wil afwisselend in- en uitschrijven
Onze school moet de inschrijving weigeren van een leerling die in de loop van hetzelfde schooljaar
van school verandert, indien deze inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de
betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan.
Kun je als vrije leerling inschrijven?
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, heb je
geen recht op inschrijving. In een dergelijk geval kan je wel nog vragen om als vrije leerling
ingeschreven te worden. De inschrijving als vrije leerling is echter geen recht en kan dus worden
geweigerd. Zulke inschrijving heeft ook als gevolg dat je op het einde van het schooljaar geen
studiebewijs krijgt. Een vrije leerling krijgt dus geen attest of diploma.
Onze school schrijft je in als vrije leerling indien je houder bent van een studiebewijs dat niet in
Vlaanderen werd uitgereikt en toch wil worden toegelaten tot het voltijds secundair onderwijs. In
afwachting van een beslissing van een toelatingsklassenraad (binnen de 25 lesdagen) blijf je dan vrije
leerling. Gedurende die periode verwerf je de rechten en plichten die gelden voor een regelmatige
leerling, maar deze zijn dus in de tijd beperkt tot aan de beslissing van de toelatingsklassenraad.
Daarna word je eventueel ingeschreven als regelmatige leerling

