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Schilde, januari 2020

Beste ouders,
Sinds vorige schooljaar werken we met een digitaal aanmeldingssysteem om kinderen in te
schrijven.
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 volgende schooljaar.
Als u uw kind volgend schooljaar voor het eerst naar onze school wil laten komen, geven we
hieronder alvast enkele richtlijnen mee.
Kinderen wiens broer of zus reeds ingeschreven zijn op onze school, alsook kinderen van
personeel van onze school, kunnen ingeschreven worden voor schooljaar ’20-’21 tussen 1 februari
en 28 februari 2020. Deze kinderen krijgen om in te schrijven voorrang.
Andere kinderen die willen starten op onze school moeten zich eerst aanmelden via onze
schoolwebsite. Dit kan tussen 2 en 30 maart 2020.
Er is geen tijdsdruk om aan te melden. De datum en het uur waarop u aanmeldt, hebben geen
invloed op de verdeling van de vrije plaatsen.
Op basis van de afstand woonplaats- school worden de vrije plaatsen ingevuld.
Een aanmelding tussen 2 en 30 maart 2020 betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Vanaf 27 april ontvangt u een e-mail of een brief waarin wij u meedelen of uw aangemeld kind ook
effectief kan inschrijven. Met deze e-mail of brief kan u tussen 4 en 29 mei 2020 uw kind
inschrijven op onze school.
Meldde u uw kind niet aan tussen 2 en 30 maart, dan kan u na 4 juni 2020 contact opnemen met
onze school om te horen of er nog een vrije inschrijving mogelijk is.
Als u hierover nog vragen hebt, kan u altijd contact opnemen met onze school.

Met vriendelijke groeten,
Eddy Smedts
directie

Openluchtscholen Sint-Ludgardis VZW - Sint-Maria-ten-Boslei 10 - 2900 Schoten

Openluchtscholen Sint-Ludgardis VZW - Sint-Maria-ten-Boslei 10 - 2900 Schoten

