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Infobrochure
INSCHRIJVINGEN

Nieuwe afspraken inschrijvingen
Wanneer je kind inschrijven in het
1ste jaar?
Wanneer kan je je kind inschrijven in de school
van jouw voorkeur?
 Is er al een broer of zus in de school
van jouw voorkeur ingeschreven?
Dan kan je je kind in die school
inschrijven van 17 februari t.e.m.12
maart 2020.De school mag je kind niet
weigeren omdat er geen plaats is.




Van 14 maart t.e.m. 3 april 2020
kunnen alle andere leerlingen zich
inschrijven.
De school zal je een vragenlijst
voorleggen. Je kind kan voorrang
krijgen. De school zal je alle informatie
geven.
Tijdens de paasvakantie kan je niet
inschrijven, maar wat daarna?
Dan kan je vanaf 20 april 2020 je kind
inschrijven voor de nog resterende
plaatsen.

Hoe schrijf ik mijn kind in?
Raadpleeg de website of bel eerst met de school
van je keuze.

Wat meebrengen bij de
inschrijving?
Voor de inschrijving van je kind breng je de
volgende documenten mee:
-

Identiteitskaart van je kind
Rapport van vorig schooljaar (af te geven
voor 3 juli)

gtiDUFFEL
INFO EN INSCHRIJVINGEN
 1ste jaar
Alle werkdagen vanaf 14/3
 alle jaren
Alle werkdagen vanaf 20/4


Opendeurdag 10 mei

Mag de school mijn kind weigeren?
Heb je te lang gewacht? Vanaf 20 april kun je je
kind nog inschrijven. Is er geen plaats meer,
dan ontvang je een document mededeling van
niet-gerealiseerde inschrijving. Je kind komt op
de wachtlijst terecht.

Wie bepaalt of mijn kind naar het
eerste leerjaar A of B gaat?
De basisregel is: als je kind geslaagd is in het
basisonderwijs, dan moet het naar het eerste
leerjaar A van het secundair onderwijs.
Niet geslaagd in het basisonderwijs? Dan kan je
kind naar het eerste leerjaar B In elk geval kan je
kind naar het eerste leerjaar B als het minstens
12 jaar is voor 1 januari van het schooljaar.

Sint-Norbertusinstituut
INFO alle jaren en
INSCHRIJVINGEN 1ste jaar
Vrijdag 13/3: 17.30 u. tot 21 u.
INSCHRIJVINGEN alle jaren
Zaterdag 6/6: 10 u. tot 13 u.

