
 
 

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

7 november 2019 om 20u.  
 

Aanwezig: Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde Lokale Gemeenschap 
  Tinne Krijnen Afgevaardigde Ouders 
  An Permentier Afgevaardigde Ouders 
  Kris Kestens Directeur 
      Mark Vanhecke  Schoolbestuur (Schepen) 
  Martine De Keyzer Afgevaardigde Pedagogische raad 
  Elien Peeters Afgevaardigde Pedagogische raad 
  Raymond Reynaert Afgevaardigde Lokale gemeenschap  
  Kay Hargie Secretaris 
Verontschuldigd: /  

 
 
Verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd 
 
Aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 

Onderstaande info verscheen op de maandberichten van november en werd op 24 okt aan de ouders 
bezorgd: 

 Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 
Ook in Cade zal het verplicht digitaal aanmeldsysteem worden ingevoerd. 

Cade en GO! De Blokkendoos zullen samen één aanmeldsysteem hanteren waarbij volgende 
ordeningscriteria worden gehanteerd: 

o   rangorde van schoolkeuze 
o   afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats 
o   toeval. 

Dit online-aanmeldsysteem wordt op 2 maart 2020 opengesteld en zal op 31 maart 2020 worden 
afgesloten. 
De voorrangsregeling: 

o   voor broers en zussen van kinderen die momenteel in Cade naar school gaan; 
o   voor kinderen van personeelsleden 

blijft gelden.  

               De voorbereidingen hiervan zijn net opgestart. U zal tijdig verdere info ontvangen. 

 Eén dag later, vlak voor de herfstvakantie liet minister Weyts communiceren dat de digitale verplichting 
opnieuw met één jaar zal worden uitgesteld. 

Na contactopname met GO!De Blokkendoos bleek dat ook zij dan niet geneigd zijn om voor de inschrijvingen 
voor schooljaar 20-21 reeds digitaal aan te melden en een gezamenlijk, betalend systeem te hanteren. 



  

Dinsdag 5 nov. werden alle ouders van Cade over deze wijziging geïnformeerd: 

  Beste ouder, 

We informeerden u in onze maandberichten van november over inschrijvingen voor schooljaar 2020-
2021.  
Ook u kon nadien echter via de media vernemen dat de verplichting tot het werken met een digitaal 
aanmeldsysteem opnieuw met een jaar wordt uitgesteld. 
Dit betekent dat de mededeling in onze maandberichten niet meer van toepassing is en dat Cade 
haar aanmeldingen en inschrijvingen van nieuwe leerlingen autonoom zal organiseren. 
Net zoals de voorbije jaren zal er een aparte aanmeldingsavond en een apart inschrijfmoment 
worden georganiseerd. 
U zal tijdig verdere info ontvangen. 
  

Net zoals vorige schooljaren zal Cade het gebruikelijke aanmeldings-en inschrijvingsdossier dat destijds door 
de Commissie voor leerlingenrechten (CLR) werd goedgekeurd, hanteren. 

Hiervoor dient jaarlijks een aangepaste tijdslijn met goedkeurend verslag van schoolraad en gemeenteraad 
aan de CLR te worden bezorgd. 

De opgestelde tijdlijn voor ‘aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021’ werd 
goedgekeurd. 

 
 


