Inschrijven voor het schooljaar 2017-2018
Voor kinderen geboren in 2015
(of vroeger)!
Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2016-2017?
Voorrangsgroep

Periode

Broers en zussen
Kdn. personeel (periode 1)
Inschrijvingen (periode 2)

Van maandag 16 januari ‘17 tot en met vrijdag 24 febr. ‘17

Inschrijvingen (periode 3)

Vanaf maandag 24 april 2017

Van maandag 13 maart ’17 tot en met vrijdag 31 maart ’17

Onze school bezoeken: een rondleiding!
Hiervoor maakt u een afspraak maken met het schoolsecretariaat (03/711.08.03) en we
geven met veel plezier een rondleiding op onze school. U kunt ons ook mailen:
info@basisschool-velle.be.
U wordt rondgeleid door onze school en tijdens deze rondleiding worden de klassen en
andere lokalen (eetzaal, turnzaal,…) bezocht.
Dit laat u toe een eerste beeld te vormen en al een eerste contact te hebben met de
leerkrachten en eventueel de klastitularis van uw kind.
U ontvangt documentatie over de school (opvoedingsproject, schoolreglement,…) en wij
informeren u over de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt, o.a. buitenschoolse kinderopvang, CLB, naschools turnen, tekenacademie,...

Wanneer we uw kind inschrijven vragen we aan de persoon die het ouderlijk
gezag uitoefent :
- de Kids ID kaart van uw kind mee te brengen.

Wanneer mag uw peuter (°2015) naar school komen ?
Peuters geboren tot en met...
Kunnen ten vroegste instappen op…*
2 maart 2015
vrijdag 1 september 2017
7 mei 2015
maandag 6 november 2017
9 juli 2015
maandag 8 januari 2018
2 augustus 2015
donderdag 1 februari 2018
20 augustus 2015
maandag 19 februari 2018
17 oktober 2015
maandag 16 april 2018
15 november 2015
maandag 14 mei 2018
Geboren na 15 november 2015
maandag 3 september 2018
*Voor elke instapdag plannen we een kijkmoment in de klas. Hiervoor wordt u steeds uitgenodigd.

Moet mijn kind aanwezig zijn bij de inschrijving?
Dit is geen verplichting, maar uw zoon/dochter is van harte welkom.
Zo kunnen we reeds even kennismaken met hem/haar.

We kijken er alvast naar uit u te mogen ontmoeten op onze school !
Nog vragen over inschrijven in een school ?
www.lop.be
www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/ouders/

