Noord-Brabantlaan 79 – 2300 Turnhout

Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs

Aanmelden en inschrijven VIBO BuSO De Ring
OV2 – OV3
Schooljaar 2022-2023
De school zal voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw werken met een digitale
aanmeldingsprocedure voorafgaand aan de effectieve inschrijvingen.
Dit document probeert alle concrete afspraken die daarbij horen op een rijtje te zetten. Bij
onduidelijkheden of vragen neem je gerust contact op met de contactpersoon die vermeld staat
onderaan de brief.

1. Waarom gebruikt de school nu een aanmeldingsprocedure?
Onze school heeft een capaciteitsprobleem. Dat wil zeggen dat we niet elke leerling die zich
aanbiedt, kunnen inschrijven. Daarom bepalen we elk jaar hoeveel leerlingen we voor het
volgende schooljaar in elke klas kunnen inschrijven. Dat is de capaciteitsbepaling.
Fysieke inschrijvingen kunnen we volgens ons niet eerlijk laten doorgaan.
Daarom gaan we over tot een aanmeldingsprocedure. Zo’n procedure verloopt als volgt:


We informeren eerst zo uitgebreid mogelijk over onze procedure.



Geïnteresseerde leerlingen / ouders moeten een digitaal formulier invullen om hun
interesse te laten blijken (= aanmelden) binnen een welbepaalde periode.



Daarna wordt op toevalsbasis bepaald welke leerlingen wel (= gunstig gerangschikt) en
welke niet (= wachtlijst) kunnen worden ingeschreven.



De leerling die gunstig gerangschikt wordt, moet zich dan binnen de 3 weken effectief
inschrijven.



Als er dan nog plaatsen zijn, kunnen ook andere leerlingen zich inschrijven.

2. Wat moet ik doen als ik geïnteresseerd ben?
Probeer eerst contact te nemen met de school, zodat we een kennismakingsgesprek kunnen
plannen. We hechten daar belang aan om zo de school voor te stellen en jou wat beter te leren
kennen.
Als je je wil inschrijven in onze school, moet je je zeker eerst aanmelden.
Wanneer je broer of zus al in onze school zit, of wanneer je moeder of vader in onze school werkt,
moet je je niet aanmelden. Lees dan verder vraag 5.
Tussen 19 april (om 00.00 uur) en 29 april (23.59 uur) vul je het aanmeldingsformulier in dat je
vindt via https://forms.office.com/r/semLDT93Wp

Als dat niet goed lukt of als je daar vragen bij hebt, neem dan meteen contact met de
contactpersoon onderaan dit document.
Formulieren die te vroeg of te laat worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de verdere
procedure.
Je krijgt als bewijs een kopie van deze aanmelding per mail toegestuurd.

1

Noord-Brabantlaan 79 – 2300 Turnhout

Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs

Wat heb ik nodig als ik mij wil aanmelden?
Als je je aanmeldt op onze school, zorg er dan voor dat je het volgende bij de hand hebt:


Rijksregisternummer (nummer achteraan op de identiteitskaart)



Het verslag van het CLB dat je toelaat om ingeschreven te worden in het buitengewoon
onderwijs. Bij de effectieve inschrijving zal je daarvan het bewijs moeten leveren. Ten
laatste op de dag van instappen moeten wij het document hebben.

3. Wat gebeurt er wanneer ik me heb aangemeld?


Tussen 2 mei en 6 mei rangschikken we de leerlingen. We gebruiken daarvoor
www.random.org/lists. Dit is een informatieve link.
Leerlingen die niet in een open plaats kunnen gezet worden, komen op de wachtlijst.



Ten laatste op 6 mei krijgt iedereen die zich aanmeldt een persoonlijke mail. In deze mail
staat of je gunstig gerangschikt bent of niet.



Als je gunstig gerangschikt wordt, kan je je inschrijven in onze school. Hoe die inschrijving
precies verloopt, zullen we in de mail vertellen. Je moet je inschrijven tussen 7 mei en 31
mei. Daarna wordt jouw plaats door iemand anders ingenomen.

4. Wat als ik op de wachtlijst sta?
We hopen zoveel mogelijk leerlingen in te schrijven. Wanneer je toch op de wachtlijst staat,
kunnen we je niet inschrijven. Alle plaatsen zijn dan bezet.
We brengen jou wel op de hoogte 1 juni en 15 juni mochten er toch plaatsen vrijkomen in de klas
waarvoor jij wil inschrijven.

5. Mijn broer / zus zit al op jullie school.
Mijn moeder / vader werkt op de school.
In dat geval heb je recht op de voorrangsregeling. Dat wil zeggen dat je je niet officieel moet
aanmelden, maar dat je rechtstreeks kan inschrijven tussen 21 maart en 1 april.
Daarvoor vul je het inschrijvingsformulier in dat je vindt via
https://forms.office.com/r/gFuXi3Y34w
Zorg ervoor dat je het CLB-attest en je identiteitskaart bij de hand hebt!
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6. Hoeveel open plaatsen zijn er in de school?
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In de tabel hieronder zie je hoeveel open plaatsen er zijn voor elke klas. Zelfs wanneer er 0
open plaatsen zijn voor jouw klas, meld je je best aan! Het kan immers zijn dat er toch
plaatsen vrijkomen.
VIBO BuSO De Ring OV2 (vestigingsplaats in Oud- Turnhout)
-

Fase 1: capaciteit 23 leerlingen – beschikbare plaatsen: 7

-

Fase 2: capaciteit 30 leerlingen – beschikbare plaatsen: 7

VIBO BuSO De Ring OV3 (binnen LOP-gebied)
Fase

Capaciteit 2022-2023

Beschikbare plaatsen

21

21

16
16
16
16

2
2
2
0

20
12
12
10

3
1
1
3

Observatiefase
Opleidingsfase
Basis Logistiek onderhoud
Basis Hout
Basis Groenvoorziening en -decoratie
Basis Bakkerij
Kwalificatiefase
Logistiek assistent
Werkplaatsschrijnwerker
Tuinbouwarbeider
Integratiefase

7. Ik wil me inschrijven in de school, maar heb me niet aangemeld, wat nu?
In dat geval moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode start.
Vanaf 16 juni kan iedereen zich gewoon inschrijven in de klassen waar er nog plaats is. Via de
website en Facebook zullen we informeren hoe de inschrijvingen verlopen.

8. Wat als ik een vraag heb bij het aanmelden of inschrijven?
Contacteer dan zo snel mogelijk de contactpersoon voor de inschrijvingen.
Voor opleidingsvorm 2 is dit mevrouw Katrien Peeters, opleidingsverantwoordelijke. Je kan haar
bereiken via



het telefoonnummer van de school: 014 84 90 00
mail: info.ov2@vibo.be

Voor opleidingsvorm 3 is dit mevrouw Tinne Van de Gender, opleidingsverantwoordelijke. Je kan
haar bereiken via




het telefoonnummer van de school: 014 43 83 96
Gsm-nummer: 0471 66 13 56
mail: info.ov3@vibo.be
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