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Beste ouders,
Via de media hebben jullie waarschijnlijk al heel wat over het nieuwe inschrijvingsbeleid gehoord. Het is als
school en voor jullie als ouders niet gemakkelijk om nog de bomen door het bos te zien.
Even op een rijtje:
Voorrangsgroep broers & zussen
- Vanaf vrijdag 1/02/2019 tot en met vrijdag 15/02/2019 tussen 8.00u en 12.15u of tussen 13.15u
en 15.30u schrijven we de broertjes en zusjes, geboren in 2017 rechtstreeks op onze school in.
Passen deze tijdstippen je niet: neem dan telefonisch contact op met de school voor een afspraak. Na
15/02/2019 vervalt het voorrangsrecht voor broers & zusjes.
- Voor de broers en zussen van de andere geboortejaren geldt het volgende:
* voor het huidige schooljaar blijft de wachtlijst behouden
* voor het schooljaar 2019-2020 moeten deze kleuters of leerlingen ook digitaal aangemeld worden
en dit tussen 1/03/2019 en 29/03/2019. Zie www.naarschoolinberingen.be
Nieuwe kleuters 2017 en andere geboorte- en leerjaren
- Op 6/02 om 19.00u organiseert de school een opendeurdag in de kleuterschool. Sta je voor de
schoolkeuze voor je kindje, geboren in 2017? Kom dan zeker een kijkje nemen.
- Voor de andere geboorte- en leerjaren: neem contact op met de school voor meer info. Weet wel dat
de meeste geboorte- en leerjaren volzet zijn.
Digitaal aanmeldingssysteem voor schooljaar 2019-2020
- Vanaf vrijdag 1/03/2019 9.00u t.e.m. vrijdag 29/03/2019 loopt het digitaal aanmeldingssysteem. Zie
www.naarschoolinberingen.be
- Het digitaal aanmeldingssysteem is voor de nieuwe kleuters, geboren in 2017 (niet voor de broers &
zussen/die zijn reeds ingeschreven op school)
- Nieuw: het digitaal aanmeldingssysteem is ook voor alle andere geboorte- en leerjaren, plus ook
voor de broers en zussen op de wachtlijst.
Infoavond voor alle ouders die een school zoeken
- Op dinsdag 19/02/2019 om 19.30u is er in het casino van Beringen een infoavond over het
inschrijvingsbeleid.
Mocht je na het lezen van deze brief nog vragen hebben, aarzel niet om deze te stellen. We helpen je graag
verder.
Met vriendelijke groet,
Bellinkx Martien

