januari 2017
Beste ouder,
In deze nieuwsbrief lees je concrete informatie voor de inschrijving van je kind dat in 2015
geboren is.
Inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2017-2018 voor kinderen geboren in 2015
Inschrijving: Voorrangsgroepen.
-

Broers en zussen: Heb je al een kind in onze school ingeschreven, dan heb je absolute
voorrang op andere kinderen geboren in 2015.

Tussen 6 en 20 maart 2017 kom je naar het secretariaat van de school om je kind rechtstreeks in
te schrijven. Maak eerst telefonisch een afspraak! Deze inschrijving is definitief. Je krijgt een
kopie van de inschrijving mee.
-

Kinderen van personeelsleden hebben dezelfde voorrangsrechten als broers en zussen.

Dinsdag 21 of woensdag 22 maart kom je naar het secretariaat van de school om je kind
rechtstreeks in te schrijven (Maak eerst telefonisch een afspraak). Deze inschrijving is definitief.
Je krijgt een kopie van de inschrijving mee.
Aanmelding: overige kinderen geboren in 2015
Via de website www.kleuternaarschool.be kun je van 27 maart tot 24 april 2017 je kind
elektronisch aanmelden. Gebruik de mogelijkheid om meer dan één schoolkeuze aan te vinken.
Het aantal vrije plaatsen in onze school is beperkt.
De afstand tussen het domicilieadres van het kind en het postadres van de school is het criterium
om een rangorde te bepalen. Ook de verhouding tussen de indicator- en niet-indicatorleerlingen
moet gerespecteerd worden.
Op maandag 8 mei ontvang je een mail waarin vermeld wordt in welke school je kind kan worden
ingeschreven. Dat doe je op het schoolsecretariaat tussen 9 mei en 31 mei 2017. Maak een
afspraak op het schoolsecretariaat (011/344621). Je ontvangt een kopie van de inschrijving.
Ben je vergeten je kind aan te melden voor 24 april? Vanaf 15 juni 2015 kan je op zoek gaan
naar een school die nog vrije plaatsen heeft.
Heb je nog vragen?
directie@sbsdehoeksteen.be
martin.beutels@beringen.be

011 34 46 21
011 45 03 14

Inschrijvingen van kinderen die in 2014 of vroeger geboren zijn:
Deze inschrijvingen zijn enkel mogelijk als de maximumcapaciteit niet meer wordt bereikt
De maximumcapaciteit in onze school:
- kleuteronderwijs =
27 kleuters per geboortejaar
- lager onderwijs =
162 leerlingen
 Werd je kind voor het schooljaar 2016-2017 geweigerd?
 Heb je nog interesse om je kind in onze school in te schrijven voor het schooljaar 2017-2018?
Meld je dan opnieuw op het schoolsecretariaat (na afspraak) tussen 9 mei en 31 mei 2017 om
de nodige documenten in te vullen. Dit moet je jaarlijks herhalen.
De directie

