16 oktober 2017
Digitaal aanmelden broers of zussen met voorrang
Beste ouder(s)
Wil je een broer of zus geboren in 2016, die op een later moment instapt, in onze school inschrijven?
Of wil je een oudere broer of zus die nog niet bij ons naar school gaat, voor volgend schooljaar in
onze school inschrijven?
Voor de inschrijvingen werken alle Vilvoordse basisscholen met een digitaal aanmeldingssysteem.
Broers en zussen van leerlingen die nu al ingeschreven zijn in onze school hebben voorrang om aan
te melden van 22/11/2017 tot 5/12/2017.
Wat moet je doen?
 Meld je kind aan tussen 22/11/2017 en 5/12/2017 op www.naarschoolinvilvoorde.be.
Opgelet, na 5/12/2017 vervalt de voorrang.
Hoe gaat het verder?
 Ten laatste op 21/12/2017 krijg je of een elektronisch ticket om je kind in te schrijven of een
weigeringsattest. In dat laatste geval komt je kind op de wachtlijst te staan.
 Tussen 8/1/2018 en 26/1/2018 kom je met het ticket naar school om de inschrijving te
realiseren.
We hopen dat je hiermee goed geïnformeerd bent. Heb je toch nog vragen, kom dan gerust even
langs of bel met de school.
Ann Bogaerts


strookje ten laatste op 20 oktober aan de school bezorgen

Ondergetekende (naam ouder) _______________________________________________, ouder van
(naam kind) _______________________________________________________ uit klas ___verklaart
de brief van 16 oktober 2017 betreffende de voorrangsregeling voor broers en zussen te hebben
ontvangen. Gelieve één van onderstaande bolletjes te kleuren:
o
o
o

Ons gezin heeft een kind geboren in 2016 dat later naar deze school zal komen.
Ons gezin heeft één of meer oudere kinderen die we als nieuwe leerlingen in deze school
wensen in te schrijven.
Ons gezin heeft GEEN andere broers of zussen die het wenst in te schrijven als nieuwe
leerlingen in deze school.

datum

handtekening ouder

___/___/______

___________________________

16 oktober 2017
Digitaal aanmelden broers of zussen met voorrang

Beste ouder(s)

Inschrijvingen in school van broer of zus (oudere broer of zus of geboren in 2016)
van kinderen die al naar onze school komen hebben voorrang.

Wat moet je doen?

-

Aanmelden tussen 22/11/2017 en 5/12/2017 op www.naarschoolinvilvoorde.be

Hoe gaat het verder?

-

Ten laatste op 21/12/2017 krijg je elektronisch ticket om je kind in te schrijven of
een weigeringsattest.

-

Tussen 8/1/2018 en 26/1/2018 kom je inschrijven met je ticket.

Ann Bogaerts
Strookje ten laatste 20/10/2017 aan school afgeven
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouders _______________________________________________________________________
Naam kind _____________________________________________ klas ________________________
Heeft deze brief ontvangen

kleur een bolletje
o
o
o
Datum
___/__/_____

Wij hebben een broer of zus geboren in 2016 dat naar school zal komen
Wij hebben 1 of meer broers of zussen die nieuw naar onze school gaan komen
Wij hebben GEEN andere broers of zussen die naar onze school gaan komen
Handtekening ouder
_________________________

