
INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN 
  

 

VOOR DIT SCHOOLJAAR : 2017-2018 
 

De school kan je kind nog inschrijven : 

* Voor vestiging Centrum of vestiging Steenoven 

* Op voorwaarde dat er een vrije plaats is 

* Indien geen vrije plaats, melding op de wachtlijst 

* Wend je tot het secretariaat – Kerkplein 40 te Koersel 

* Meebrengen : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind 

 

SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

 Meebrengen : identiteitsdocument of ISI+-kaart van het kind 
 

1) PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016 
 

De inschrijvingen voor instappertjes °2016 worden centraal geregeld door de stad 

Beringen en het LOP via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR).   
 
 

PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016  

(waarvan reeds een broer of zus in onze school gaat + kinderen personeel)  
 

INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL - Kerkplein 40 

ALLEEN OP AFSPRAAK -  011/422396 (de afspraak kan nu reeds gemaakt worden) 

 Elk kind dat in 2016 geboren werd en een zus/broer heeft die reeds naar onze 

      school komt : van 22.01.18 t/m 05.02.18. 

 Kinderen van personeel met geboortejaar 2016 : van 06.02.18 t/m 07.02.18. 

 ELEKTRONISCH AANMELDEN IS NIET NODIG! 
 

      
 

PEUTERS MET GEBOORTEJAAR 2016   

(zonder broer of zus in onze school)  
 

 Alle kinderen met geboortejaar 2016 moeten elektronisch aangemeld worden : 

      van 01.03.18 t/m 22.03.18. 

 Tussen 17.04.18 en 16.05.18 gaan de ouders inschrijven in de school,  waarvoor ze  

      een ticket hebben ontvangen.   

      De stad Beringen bezorgt elke ouder, met een kind geboren in 2016, een brochure  

      over de inschrijvingsregeling. 

* 06.02.18 om 19.00 uur in het Casino te Beringen : infomoment i.v.m. de 

inschrijvingsregeling door het LOP (Lokaal Overlegplatform) voor ouders met een kind 

geboren in 2016. 
 

                  



2) ALLE LEERLINGEN  

    UITGEZONDERD DIE MET GEBOORTEJAAR 2016 
 

 

 

 

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016  

(waarvan reeds een broer of zus in onze school gaat) 
 

  kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.   

        Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst. 

        Periode : van 01.03.18 t/m 16.03.18.     

 

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016  

(kinderen personeel)  
 

  kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.   

       Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst. 

       Periode : van 19.03.18 t/m 20.03.18. 
 

 

 

 

 

ALLE LEERLINGEN - BEHALVE DIE MET GEBOORTEJAAR 2016  

(zonder broer of zus in onze school)  

 

  kunnen voor 2018-2019 ingeschreven worden als er nog een plaats vrij is.   

       Indien geen vrije plaats, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst. 

       Periode : van 17.04.18 t/m 16.05.18.  

 

 

 

 

 

Vrije inschrijvingen vanaf 01.06.2018. 

 
 

 

 


