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Beste ouders,
Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 wijzigt het systeem om uw kind in te schrijven in onze
school. Vanaf nu werken we met een aanmeldsysteem.
U meldt eerst uw kind aan via de computer, nadien krijgt u een mail of brief om uw kind in
te schrijven. Dit geldt voor alle kinderen die voor de eerste keer worden ingeschreven in
onze school. Op die manier krijgt iedereen evenveel kansen om in te schrijven en worden
de wachtrijen aan de school vermeden.
Kinderen uit de groep die voorrang hebben, kunnen ingeschreven worden van 1 tot 28
februari 2019.
Indien uw kinderen al zijn ingeschreven en u niet van school wil veranderen, hoeft u niets
te doen. Uw kinderen worden automatisch ingeschreven voor het volgend jaar.
Onderstaande data zijn belangrijk voor uw kind(eren):
Kinderen wiens broer of zus reeds ingeschreven zijn op onze school of kinderen
van personeel kunnen ingeschreven worden van 1 februari tot 28 februari
2019.(voorrang groep)
Andere kinderen die willen starten op onze school moeten zich eerst aanmelden via
onze site van 1 tot 29 maart 2019. Let op, als een kind is aangemeld is het nog niet
ingeschreven.
Er is geen tijdsdruk om aan te melden. De datum en het uur waarop u aanmeldt, heeft
geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Op basis van afstand woonplaats –
school wordt de verdeling van vrije plaatsen gemaakt. Zorg wel dat aanmelding is gebeurd
voor 29 maart 2019.
Vanaf 24 april 2019 ontvangt u een e-mail of een brief waarin staat of u uw kind, die
aangemeld is, kan inschrijven. Met deze brief of e-mail kan u vanaf 2 mei tot en met 22
mei uw kind inschrijven in onze school.
Als u hierover verdere vragen hebt, kan u altijd contact opnemen met onze school.
Met vriendelijke groeten,
Eddy Smedts
directie
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