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DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 24 van de Grondwet ; 

 

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het 

basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk 

maken ze uit te voeren ; 

 

Overwegende dat het Brusselse gewest het hoofd moet bieden aan een 

aanzienlijke demografische groei en dat het schoolaanbod onvoldoende wordt ; 

 

Gelet op het inschrijvingsreglement in de Franstalige gemeentescholen van 

het gewone onderwijs, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 25 juni 2013; 

 

Overwegende dat om de dienstverlening aan de burger te verbeteren, het 

nodig blijkt om de inschrijvingen te centraliseren; 

 

Overwegende dat het aangewezen is het reglement in deze zin aan te passen; 

 

BESLIST : 

 

Het inschrijvingsreglement in de Franstalige gemeentescholen van het gewone 

onderwijs, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 25 juni 2013, op te heffen; 

 



 

 

Het onderstaande reglement vanaf 1 januari 2015 aan te nemen; 

 

REGLEMENT BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGEN IN DE FRANSTALIGE 

GEMEENTESCHOLEN VAN HET GEWONE ONDERWIJS. 

 

Artikel 1 « toepassingsgebied »: 

 

Huidig reglement is van toepassing voor de inschrijvingen in de Franstalige basisscholen die 

vallen onder het gewone onderwijs en waarvan de Inrichtende macht de Gemeente Vorst is. 

De Nederlandstalige gemeentescholen, de Franstalige gemeentescholen die vallen onder het 

gespecialiseerde onderwijs, alsook de scholen van andere netten gelegen op het grondgebied 

van de gemeente, worden niet beoogd.  

 

Artikel 2 « algemeen principe » : 

 

Elke inrichtende macht van een gesubsidieerde onderwijsinstelling is ertoe gehouden elke 

minderjarige leerling in te schrijven van wie de ouders of de persoon met het ouderlijk gezag 

de aanvraag indient (indienen) in de instelling van zijn (hun) keuze op voorwaarde dat hij (zij) 

aanvaardt (aanvaarden) om de opvoedkundige en pedagogische projecten te onderschrijven en 

dat de leerling voldoet aan de voorwaarden vereist om een regelmatige leerling te zijn. 

 

Op eender welk ogenblik in het jaar moet het hoofd van een instelling die een leerling die de 

aanvraag indient, niet kan inschrijven, hem (haar) een attest van aanvraag tot inschrijving 

overmaken waarvan het model vastgesteld werd door de Regering van de Franse 

Gemeenschap. Dit attest bevat de redenen van weigering van inschrijving. 

 

Artikel 3 « voorrang » : 

 

De volgorde van voorrang wordt op de volgende wijze vastgesteld : 

 

aan de broer(s), zus(sen) en kind(eren) die onder hetzelfde dak leven als het kind dat reeds 

in de school ingeschreven is ;  

aan de kinderen van wie minstens één van de twee ouders gedomicilieerd is in Vorst en 

aan de kinderen van buiten Vorst voor wie de gemeenteschool de officiële gesubsidieerde 

school is die zich het dichtst bij hun woonplaats bevindt ; 

aan de kinderen van de leden van het gemeentepersoneel en leerkrachten van de 

gemeentescholen ; 

aan de andere kinderen die niet beantwoorden aan de voorgaande voorwaarden. 

 

Artikel 4 « inschrijvingsperiode » : 

 

Bij elke voorrang hoort een inschrijvingsperiode. 

 

voor de inschrijvingen in het onthaalklasje of in de 1
ste

 kleuterklas.  

 

De inschrijving gebeurt ten vroegste vanaf 1 november van het jaar dat volgt op het 

geboortejaar. 

 



 

 

De inschrijvingsperiodes zijn de volgende : 

 

vanaf de maandag die volgt op de herfstvakantie (Allerheiligen) tot 30 november, 

worden alleen de kinderen die beantwoorden aan de 1
ste

 voorrangsregel ingeschreven. De 

inschrijvingen gebeuren in de instelling waar broers of zussen schoollopen.  

vanaf de maandag die volgt op de wintervakantie (Kerstmis-Nieuwjaar) tot 31 januari, 

worden alleen de kinderen die beantwoorden aan de 2
de

 voorrangsregel ingeschreven. De 

inschrijvingen gebeuren telefonisch op het nummer 0800/85 204, van maandag tot 

vrijdag van 9u00 tot 13u00. 

de week die voorafgaat aan de krokusvakantie (Carnaval), worden alleen de kinderen die 

beantwoorden aan de 3
de

 voorrangsregel ingeschreven. De inschrijvingen gebeuren in de 

gekozen school. 

vanaf de maandag die volgt op de krokusvakantie (Carnaval), worden alle andere kinderen 

ingeschreven in chronologische volgorde van inschrijving.  De inschrijvingen gebeuren 

telefonisch in de school, vanaf 9u00. 

 

voor de andere jaren van de kleuter- en lagere school. 

 

De inschrijving gebeurt in het schooljaar dat voorafgaat aan de aanvang van het 

nieuwe schooljaar van het kind in de school, volgens dezelfde periodes als hierboven 

beschreven.  

 

De kinderen die beantwoorden aan één van de drie voorrangsregels moeten ingeschreven 

worden in de voor hen voorbehouden periodes, op voorlegging van officiële documenten. 

Buiten deze inschrijvingsperiodes verliezen zij hun voorrangsrecht. 

 

De ouders worden door de school tijdig uitgenodigd op een informatievergadering. In geval 

van afwezigheid verliezen ze hun inschrijving (uitgezonderd voor de ouders van wie het kind 

voldoet aan de 1
ste

 voorrangsregel).  

 

Artikel 5 « wachtlijst » : 

 

In het geval dat de school niet voldoende plaatsen heeft, wordt er een wachtlijst opgesteld. 

Het aantal plaatsen op de wachtlijst wordt vastgesteld in functie van het aantal klassen 

ingericht per jaar. De ouders worden ingelicht over het totaal aantal plaatsen op de lijst en 

over hun plaats op de lijst. 

 

Elk schooljaar worden de wachtlijsten terug op nul gezet. Dientengevolge moeten de ouders, 

die geen plaats bemachtigd zouden hebben, opnieuw een inschrijvingsaanvraag indienen.  

 

Huidig reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015. 

 

 

De Secretaris a.i., De Voorzitter, 

(get) K. WINDEY. (get) M-J. GHYSSELS. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 

 

Vanwege het College :  Voor de Burgemeester: 

De Secretaris a.i., De afgevaardigde schepen, 

 


