Sint-Niklaas, 27 november 2017

Inschrijvingen KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS
Schooljaar 2018-2019
Kinderen geboren in 2016 kunnen in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar school.
In het lokaal overlegplatform (LOP) werd met de scholen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs van
Sint-Niklaas (ook Belsele, Sinaai en Nieuwkerken) een inschrijvingsregeling afgesproken.
Alle scholen werken met een online aanmeldingssysteem voor kinderen geboren in 2015 en 2016, én
ook voor nieuwe inschrijvingen in het 1ste leerjaar.
Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden zonder zich vooraf via dit online systeem aan te
melden.

Wie?
°Broers en zussen
°Kinderen van personeel
°Kinderen, geboren in 2015 en 2016
(geen broer of zus op school)
°Nieuwe inschrijvingen 1ste leerjaar
°Kinderen, geboren in 2013 en 2014
°Nieuwe kinderen voor 2de tot en met
het 6de leerjaar
Vrije inschrijvingen

Periode
01/12/2017 – 31/01/2018
01/03/2018 – 30/03/2018

Hoe inschrijven?
Inschrijven op school
NIET aanmelden
Digitaal aanmelden

23/04/2018 – 18/05/2018

NIET aanmelden
Inschrijven op school

28/05/2018 – 31/08/2018

NIET aanmelden
Inschrijven op school

Wanneer kan uw kind starten op school?
Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdata:
Geboren tot en met…
De instapdatum is…
09/03/2016
03/09/2018
05/05/2016
05/11/2018
07/07/2016
07/01/2019
01/08/2016
01/02/2019
11/09/2016
11/03/2019
23/10/2016
23/04/2019
03/12/2016
03/06/2019
Kinderen geboren tussen 04/12/2016 en 31/12/2016 starten op maandag 02/09/2019
2016, maar kunnen nu al worden ingeschreven omdat ze geboren zijn in 2016.
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Beste ouders,

Hebt u een broertje of zusje dat volgend jaar naar school kan?
Maak dan een afspraak met de school: U kan uw kind inschrijven in
december en januari. Daarna moet uw kind digitaal aangemeld
worden en heb je geen voorrang meer.

Met vriendelijke groeten,
Hilde Daelemans
Directeur
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