
Inschrijvingen kinderen geboren in 2020:

Beste ouders,

Heb je een kind geboren in 2020 met een broer/zus ingeschreven in de school of ben je een
personeelslid van de school? Dan heeft jouw kind voorrang om rechtstreeks in te schrijven
tussen maandag 1 februari 2022 (vanaf 12.00 uur) en woensdag 23 februari 2022 (tot 12.00
uur).

Vergeet deze inschrijving zeker niet.
Wanneer je niet inschrijft, vervalt je voorrangsrecht!

Alle andere kinderen van 2020 kan je aanmelden via het digitale aanmeldingssysteem
www.naarschoolinberingen.be .
Deze aanmelding moet gebeuren tussen maandag 1 maart (12.00 uur) en vrijdag 25 maart
(12.00 uur).

Jammer genoeg kunnen we jullie (omwille van COVID-19) onze werking niet toelichten tijdens
de schooluren. Een bezoekje tijdens de schooluren is dus niet mogelijk.
Wil je toch wat meer info:

- Maak een afspraak via 011/344621 of directie@sbsdehoeksteen.be
Samen zoeken we dan een moment waarop een individueel bezoek (zonder
kinderen) mogelijk is.
Op zaterdag 12 februari kan je tussen 10.00 uur en 12.00 uur (na afspraak) eveneens
een bezoekje brengen aan onze school. Leerkrachten ontvangen je graag.

- Op onze website vind je ook een info-brochure voor nieuwe leerlingen. Deze kan je
misschien al eens doornemen. Je vragen kan je dan meebrengen bij een bezoekje.

Bedankt voor het begrip!

Inschrijvingen kinderen geboren in 2019 of vroeger:

Wil je je kind voor het volgende schooljaar in een andere basisschool in Beringen inschrijven
of verhuis je naar Beringen en wil je je kind voor het volgende schooljaar inschrijven in een
school in Beringen?
Ook dan moet je je kind elektronisch aanmelden. Deze aanmelding moet ook gebeuren
tussen maandag 1 maart (12.00 uur) en vrijdag 25 maart (12 uur).

Hoe wordt de digitale inschrijving verwerkt?

Op maandag 4 april ontvangen alle ouders die hun kind(eren) digitaal hebben aangemeld
een e-mail met het toewijzingsbericht. Daarop vind je de gegevens van de school waar je je
kind kan inschrijven.

Als er voldoende plaats is, krijg je je hoogste voorkeur gegarandeerd. Indien er meer vraag is
dan er plaatsen zijn, wordt het criterium ‘afstand-woonplaats-school’ toegepast.

Vanaf woensdag 20 april (9.00 uur) tot woensdag 18 mei (12.00 uur) kan je met je ticket je
kind inschrijven op de school.
Heb je een ticket ontvangen voor onze school dan maak je best een afspraak met het
secretariaat van de school om de inschrijving coronaproof te laten verlopen. Dit kan via
011/344621 of secretariaat@sbsdehoeksteen.be .

Bijkomende vragen:

- Neem telefonisch contact op met de directie van de school of stuur een mailtje.
011/344621 of directie@sbsdehoeksteen.be

- Je kan ook een afspraak maken met de dienst onderwijs van de Stad Beringen:
011/450314 of onderwijs@beringen.be.
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