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Schooluren

School open 
om 8u

Lessen 
starten om 

8u45

Lessen 
stoppen om 

15u30

Nabewaking
mogelijk tot 

17u



Leerlingen 
vervoer



Leerlingenvervoer

Regio Type 7



Leerlingenvervoer

Regio Basisaanbod



Leerlingenvervoer

Regio Type 9



Inschrijvingsprocedure 
Onderwijs

K
O

C
A



Voor de inschrijving: duidelijkheid

12

NIET WAAR

• Alle kinderen krijgen logo en kiné 
tijdens de uren.

• Kinderen zitten per 7 in een klas.

WEL WAAR

• Er zijn logopedisten, kinesisten, 
psychologen, orthopedagogen,…  
aanwezig om uw zoon of dochter 
mee te begeleiden.

• Kinderen zitten in kleinere klassen.

• Er wordt doelgroep specifiek en/of 
doelgroep gespecialiseerd gewerkt 
met uw zoon of dochter.



Voor de inschrijving: duidelijkheid

NIET WAAR

• Alle kinderen kunnen er warm 
eten.

• Alle kinderen worden thuis 
opgepikt door de schoolbus.

WEL WAAR

• Kinderen die ook in MFC 
zitten, krijgen warm eten. De 
andere kinderen brengen 
boterhammen mee.

• Alle kinderen hebben recht 
op leerlingenvervoer. We 
werken meestal met 
opstapplaatsen.



Digitaal aanmelden: Hoe?

Website Meld Je Aan BuO

• Zelfstandig

• Met hulp van CLB

• Met hulp van onze school

Thuis



Digitaal 
aanmelden: 
Wanneer?

Telefonische hulp bij aanmeldingen door 
onze school

donderdag 23/4/2020 

12u-17u

donderdag 7/5/2020

19u-21u

20/04/2020 9u30 tot 15 mei 2020 17u



Inschrijvingsdata

Voorrang

2/3/2020 tot 
13/3/2020

9u00 – 15u30

Aanmelden

19/3/2020 –
3/4/2020  

EN

20/04/2020 –
15/05/2020

Ticket

ten laatste 
3/6/2020

Inschrijven

MET TICKET EN 
VRIJE 
INSCHRIJVINGEN

8/6/2020 van 9u 
-

26/6/2020 tot 
17u



Ticket

Wel ticket gekregen in 
school van hoogste

voorkeur?

• Ticket verzilveren en 
kind inschrijven
binnen
inschrijvingsperiode

Wel ticket gekregen 
maar niet in school 

van hoogste voorkeur?

• Plaats op wachtlijst 
van school met 
hogere voorkeur

• Keuze om in te 
schrijven in school 
met ticket maar 
eventueel later nog 
door te schuiven

Geen ticket gekregen?

• Plaats op wachtlijst
van alle scholen
waarvoor aangemeld



Vrije 
inschrijvingen

Iedereen die 
niet aanmeldde

Onder wachtlijst 
van aangemelde 

leerlingen



Meenemen 
bij 
inschrijving

... KOCA 19

Informatiedocument 
van het CLB  of M-

verslag

Kids ID of SIS-kaart 
of ISI-kaart

evt jeugdhulp-
verleningsvoorstel 

ITP

alle mogelijke 
verslagen om 

beeldvorming te 
kunnen maken



Vrije plaatsen

Capaciteit op website (www.koca.be) en 
Meld je aan buitengewoon onderwijs

Plaatsen vrij indien zeker van 
nieuwe plaats huidige leerlingen



Contact

KOCA

03/244.94.94

info@koca.be

KOCA Basisonderwijs

basisonderwijs@koca.be

KOCA MFC

aanmeldingen@koca.be

mailto:info@koca.be
mailto:basisonderwijs@koca.be
mailto:zorgregie@koca.be

