INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Het inschrijvingsdecreet voor de LOP-scholen van Sint-Niklaas werd dit jaar aangepast.
We zetten alles nog eens op een rijtje:

KINDEREN DIE AL OP ONZE SCHOOL ZITTEN
en die OOK VOLGEND SCHOOLJAAR NAAR ONZE SCHOOL ZULLEN GAAN

Voor al deze kinderen hoeft u niets te doen. Ook niet wanneer uw kind van de 3de kleuterklas over zal
gaan naar het 1ste leerjaar.
➢ Wenst u uw kind van school te veranderen, dan vernemen wij ook dat graag vooraf.

EEN KIND INSCHRIJVEN DAT AL EEN BROER OF ZUS OP ONZE SCHOOL HEEFT

Deze kinderen kunnen genieten van de eerste voorrangsperiode die loopt van 7 januari tot en met
22 februari. Broer of zus moet ingeschreven zijn in onze kleuter- of lagere school (middelbare
afdelingen tellen niet mee!).
Inschrijvingen gebeuren steeds op afspraak, op schooldagen en tijdens de schooluren.

Kent u vrienden, familieleden of buren die hun kind op onze school wensen in te schrijven?
Dan geldt voor hen volgende regeling:

EEN KIND INSCHRIJVEN (vanaf geboortejaar 2017) DAT NOG
GEEN BROER OF ZUS OP ONZE BASISSCHOOL HEEFT

Deze kinderen dient u eerst aan te melden via een elektronisch formulier! Surf daarvoor naar

http://ww.naarschoolinsintniklaas.be
Op het formulier duid je minimum 3 of meer scholen aan. Op 29 april ontvangt u een mail met
daarop de school waar u uw kind wel en/of niet kan inschrijven.
Kreeg uw kind onze school toegewezen? In dat geval maakt u een afspraak voor inschrijving.
➢ Wanneer de maximumcapaciteit voor een bepaald leerjaar is bereikt, dan stoppen uiteraard
ook de inschrijvingen voor die groep.

LET OP! Ook wanneer je kind is geboren op het einde van 2017 dient u het nu al aan te melden! Zelfs
al kan het pas naar school gaan vanaf 1 september 2020.

HULP NODIG bij het inschrijven en aanmelden? Dat kan via:
➢ Liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be of 0473/93.89.25 of
➢ aan het loket kinderopvang en onderwijs – Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas

