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Beste ouders, 
 

Met deze brief wensen wij u wat uitleg te geven over de inschrijvingswijze op de Centrumschool van 

Wingene en meteen ook te bedanken voor de interesse in onze school. 
 

Hoe zoekt de school contact met de ouders van onze toekomstige kleuters? 

 

De kinderen die op het grondgebied Wingene -Sint-Amandus- wonen, worden tijdig (= voor ze de 

‘verplichte’ schoolleeftijd van 2,5 jaar hebben) door een kleuterleidster aan huis bezocht. 

Elk jaar worden op onze school twee opendeurvoormiddagen (één in november en één in mei) georganiseerd 

voor deze ouders en hun kleuters. De ouders ontvangen voor de opendeurdag, een schriftelijke uitnodiging 

via de post of via het huisbezoek van de kleuterleidster. 

 

Wanneer kan een kleuter starten met de kleuterklas? 

 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op één van de volgende 7 instapdata op onze kleuterschool starten: 

a. De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie 

b.v.: Uw dochter/zoon is geboren op 16/03/2015. Op 16/09/2017 is zij/hij precies 2,5 jaar. De 

eerstvolgende instapdatum is 06/11/2017. Op maandag 6 november kan deze kleuter dus starten 

met de kleuterklas. 

b. De 1ste schooldag van februari 

c. De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

 

Is er voldoende plaats voor mijn kind in de Centrumschool? 

 

Daar wij een plattelandsgemeente zijn, stelt het probleem van een inschrijvingsstop zich niet. In bepaalde 

steden kan dit wel het geval zijn. 

De Centrumschool heeft dus zeker voldoende plaats voor alle ouders die hun kind wensen in te schrijven. 

 

Wanneer kan u uw kind inschrijven op onze school? 

 

a. op de opendeurdag in november (voor het lopende schooljaar) of mei (voor het daaropvolgende  

    schooljaar) 

b. tijdens het huisbezoek van een kleuterleidster, indien het een kleuter betreft waarvan reeds een broer of  

    een zus school loopt op de Centrumschool (= wetgeving inzake voorrangsgroepen) 

c. tijdens een bezoek aan de school, graag vooraf een seintje op 051/656852 

 

Hoe kan u zelf contact opnemen met de school? 

 

De directie is te bereiken op het nummer 051/656852, het secretariaat (eerste verdiep) van de school in de 

Nieuwstraat nr.16 of via mail: riet.lambrecht@3span.be  of  hubert.kaes@3span.be. 

 

Waar kan u nuttige info vinden van onze school? 

 

Op de website van de school vindt u heel wat info over de Centrumschool van Wingene: 

www.centrumschoolwingene.be 

 

 

vriendelijke groeten, 

Lambrecht Riet (pedagogisch directeur)           Kaes Hubert (administratief directeur) 
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