
 

Nog inschrijven voor huidig schooljaar? (2020-2021) 

- Door de gekende omstandigheden mogen we geen inschrijvingen doen IN de school.  
 

- Als u nog een leerling wenst in te schrijven voor het huidige schooljaar, neem dan telefonisch contact 

  op met de school op nummer 03 750 19 00. 
 

- Gelieve er rekening mee te houden dat er heel wat klassen/studierichtingen volzet verklaard zijn! 
 

 

Informatie en inschrijvingen voor het 2de tot 7de jaar volgend 

schooljaar (2021-2022) 
 

 

Raadpleeg regelmatig deze pagina voor up-to-date informatie.  

Fysieke contacten in de school zullen waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn. Corona, weet je wel… 
 

1  Infomomenten  
Op onze website en op onze facebookpagina zal de nodige info verschijnen om onze school voor te stellen. 

 

De infoavond over de overgang van graad 1 naar graad 2 gaat door op  dinsdag 27 april 2021, 19.30 uur, 
digitaal via onze website. 

 

2 Inschrijvingsvoorwaarden 
Een inschrijving moet aan twee voorwaarden voldoen:  

1. De leerling moet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoen op de eerste dag 

van het schooljaar (woensdag 1 september 2021). Hiermee bedoelen we o.a. het getuigschrift 

basisonderwijs, een attest van schoolbijwoning, geslaagd zijn in het onderliggende jaar in het 

secundair onderwijs. 

2. De ouder(s) of de meerderjarige leerling moet instemmen met het pedagogisch project en het 

schoolreglement.  
 

3 Inschrijven voor het tweede t.e.m. zevende jaar (vanaf 26 april 2021) 
 

- vanaf maandag 26 april 9.00 uur kan u een leerling digitaal inschrijven voor het tweede t.e.m. het 
  zevende jaar via een link die op de website zal verschijnen. 

- Na deze digitale inschrijving zal u telefonisch gecontacteerd worden door de school. 

- Tijdens de grote vakantie is de school open van donderdag 1 juli 2021 t.e.m. woensdag 7 juli 2021 en van 
   maandag 23 augustus 2021 t.e.m. vrijdag   28 augustus 2021 alle werkdagen van 9 tot 11.30 uur en van 13 

   tot 16 uur, niet op woensdagnamiddag.  

- Opgelet: donderdag 1 juli van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 19 uur. 

- Tijdens deze uren kan u ons telefonisch contacteren. 
 

Voor inschrijvingen die gebeurd zijn vóór de zomervakantie vragen wij om deze te komen bevestigen! Dit wil 
zeggen dat de nodige attesten om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, moeten binnengebracht 

worden in de school.  Zolang dit niet gebeurd is, is er officieel geen inschrijving! 

Op dit moment weten we nog niet hoe dit kan en mag gebeuren. We houden u via dit kanaal op de hoogte. 
 

We vragen heel uitdrukkelijk om dit te doen ten laatste op woensdagvoormiddag 7 juli 2021! 
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