Wie kan worden ingeschreven?
Alle kinderen, geboren in 2017 die voor de eerste keer naar school mogen, vanaf het
moment dat ze 2,5 jaar oud zijn, op één van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie
jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata.
geboren ten laatste op...
2 maart 2017
4 mei 2017
6 juli 2017
3 augustus 2017
2 september 2017
20 oktober 2017
25 november 2017

komen na ...
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Instap 1 februari
Krokusvakantie
Paasvakantie
Hemelvaart

dus vanaf...
Maandag 2 september 2019
Maandag 4 november 2019
Maandag 6 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Maandag 2 maart 2020
Maandag 20 april 2020
Maandag 25 mei 2020

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen op 1 september 2020!

Wij trachten aan alle leerlingen in de beste omstandigheden kwalitatief onderwijs te bieden.
Om de veiligheid van al onze leerlingen te verzekeren, en om onze leerlingen optimaal te
kunnen laten genieten van onze infrastructuur, hebben we een maximumcapaciteit moeten
vastleggen. Deze capaciteit zal worden opgehangen tijdens de eerste inschrijvingsdag.
Wanneer kan worden ingeschreven?
Er zijn drie mogelijkheden:
Voorrang voor kinderen met een broer of zus in het basisonderwijs
→ Inschrijving tijdens de voorrangsperiode van 11 tot en met 22 maart 2019
Voorrang voor kinderen van personeelsleden
→ Inschrijving tijdens de voorrangsperiode op 22 maart 2019
Iedereen kan inschrijven
→ Tijdens de inschrijvingsdag op maandag 25 maart 2019 van 10u tot 12u
→ en nadien graag na afspraak

Wil je de school even komen bezoeken,
dan ben je welkom op woensdag 27 februari tussen 9u15 en 10u30
Inschrijven gebeurt enkel op school en kan dus niet via telefoon of via e-mail. U moet zich
akkoord verklaren met het schoolreglement en de pedagogische aanpak van onze school.
Indien mogelijk brengt u de SIS-kaart, ID-kaart of Kids-ID van uw kind mee.
Voor meer info kan u steeds terecht op het secretariaat of bij de directie.
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