
INSCHRIJVINGEN 2022-2023 

A. Limieten 

 Maximum (*) Status 5 juni Vrij (**) Wachtlijst 

Criterium van 1e orde: vrije plaatsen op het internaat 

INTERNAAT 170 167 3 26 

Criterium van 2e orde: vrije plaatsen per klas 

3ASO 15 15 0 6 

3TSO 20 20 0 1 

3BSO 15 6 8 0 

4ASO 15 16 0 2 

4TSO 20 21 0 6 

4BSO 15 18 0 1 

5ASO 15 15 0 5 

5TSO 20 21 0 5 

6ASO 15 12 3 0 

6TSO 20 23 0 0 

 

(*) MAXIMUM = uitgangspunt op 5 juni 2022; wordt herzien op 15 augustus 2022 en kan voor bepaalde klassen stijgen als duidelijk is dat 

andere klassen niet volzet raken 

(**) VRIJ = uitgangspunt op 5 juni 2022; wordt herzien op 9 juli 2022 op basis van de inschrijvingen van onze huidige leerlingen   
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B. Voorrangsregels indien vraag > aanbod: 

1. Huidige leerlingen 

Huidige leerlingen krijgen tot en met 8 juli 2022 voorrang om te beslissen of ze blijven of niet en in welke 

klas. 
Nadien worden ze beschouwd als nieuwe leerlingen. 

Hierop kan enkel een uitzondering gemaakt worden voor leerlingen die bijkomende proeven moeten afleggen 

eind augustus. 
 

2. Datum van inschrijving 

Inschrijven kan ten vroegste op 6 mei 2022. 
De datum van inschrijving wordt bepaald door de laatste datum van volgende 2 data: 

 De datum van betaling van het voorschot (€600,-) op de rekening van het internaat. 
 De datum van het invullen van het elektronisch inschrijvingsdossier. 

 

3. Datum van aanmelding 

Bij gelijkheid van datum van inschrijven (cfr. 2) wordt gekeken naar de datum van aanmelding via de website 
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C. Wijziging van de inschrijving: 

 Met een wijziging van inschrijving wordt bedoeld een verandering in keuze van richting en/of jaar (vb. 3TSO 
ipv. 3ASO) omwille van resultaten / attesten / clausulering. 

 Een wijziging in keuze van sportoptie wordt niet beschouwd als een wijziging van de inschrijving. 
 Een wijziging van inschrijving wordt niet beschouwd als een nieuwe inschrijving indien deze wijziging 

schriftelijk wordt meegedeeld ten laatste op 8 juli 2022.  
 Na deze datum wordt een wijziging qua richting en/of jaar beschouwd als een nieuwe inschrijving. 
 Bij een wijziging worden wel de voorrangsregels gevolgd uit paragraaf B.   

Het kan dus zijn dat u om die reden op een wachtlijst terechtkomt, of van een wachtlijst afraakt. 

 

D. Bevestiging aanvaarding van de inschrijving: 

 Van zodra er duidelijkheid is over de vrije plaatsen krijgt u een schriftelijke bevestiging via e-mail van uw 
inschrijving. 

 Aangezien dit afhangt van de keuzes van de huidige leerlingen, zal deze beslissing u mogelijks pas kunnen 
meegedeeld worden op 11 juli 2022. 

 Indien u door plaatsgebrek op de wachtlijst terechtkomt, zullen we u op dat moment informeren welke 
plaats u op die lijst inneemt.  We laten u dan de keuze op de wachtlijst te blijven of uw inschrijving te 
annuleren. 

 Bij annulering vóór 15 juli 2022 krijgt u het volledige voorschot terugbetaald. 
Bij latere annulering zal €25,- annuleringskost worden aangerekend. 

 Indien u op de wachtlijst blijft en er komt een plaats voor u vrij, dan wordt u onmiddellijk hierover 
geïnformeerd.  


