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inschrijven Ter Elst

Beste ouders,

Alle Londerzeelse basisscholen zijn overeen gekomen om, net als vorige jaren, de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 te regelen via een digitaal aanmeldsysteem.
Dat aanmeldsysteem houdt rekening met verschillende parameters: de schoolkeuze komt op de eerste plaats, dan de wandelafstand tot de school en tot slot ‘toeval’.
Alle info: https://londerzeel.aanmelden.in

WIE MOET EEN KIND AANMELDEN?

§ Kinderen die al ingeschreven zijn in onze school en naar Ter Elst blijven gaan, hoeven niets te doen.
§ Wil je van school veranderen of gaat je kind voor het eerst naar onze school, dan moet je de aanmeldingsprocedure volgen. Aanmelden kan vanaf 2 maart tot 31 maart. Ter info:
Kleuterschool ‘De Huffeltjes’ behoort niet tot onze school.

VOORRANG BIJ AANMELDEN?

Als jouw kind behoort tot een ‘voorrangsgroep’, dan kan je inschrijven vóór de start van de aanmeldperiode.

Wie behoort tot de voorrangsgroep:
- kinderen van personeelsleden van de school
- kinderen die reeds een broer of zus op onze school hebben. (Telt ook voor half- en stiefbroer/zus en voor kinderen in nieuw samengestelde gezinnen die op hetzelfde adres wonen).
Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren, kunnen zich inschrijven in de school waarin ze voorrang hebben tussen 31 januari 2022 en 13 februari 2022.
Je dient in dat geval een afspraak te maken met de school: secretariaat@terelst.londerzeel.be

Let op: het is belangrijk dat je de inschrijving doet in die periode, daarna vervalt de voorrang!

HEB JE GEEN VOORRANG?

Heb je geen recht op deze voorrangsregeling? Meld je kind dan aan tussen 1 en 31 maart 2022 zoals uitgebreid toegelicht op de infographic in bijlage.
Ten laatste op 30/04 ontvang je een e-mail met het resultaat van de aanmelding.
Kreeg je daarbij een ticket voor onze school à dan maken wij je inschrijving in orde vanaf 3 mei.
Aarzel niet onze school te contacteren indien er nog vragen zijn.

Met vriendelijke groeten, Pieter Sarens

