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Kunnen wij ons kind dat geboren is in 2015 nu al inschrijven?
Je kunt niet zo maar inschrijven voor kinderen geboren in 2015.
Voor alle basisscholen van Roeselare (dat geldt dus ook voor onze Sint-Lodewijksschool) moet je je kind
vooraf digitaal AANMELDEN. Het is belangrijk dat je dit doet, want zonder
aanmelden, kun je niet vroeg inschrijven. Wie laat inschrijft riskeert niet meer
ingeschreven te kunnen worden en op een wachtlijst geplaatst te worden.
Wanneer aanmelden? Van 1 februari tot en met 21 februari 2017.
Hoe aanmelden? Je vult op de computer op de website
http://www.kieseenschoolinroeselare.be de gegevens van je kind en je gezin
in. Lukt het niet? Je kan je laten helpen door b.v. iemand van onze school.
Eind februari beslist het LOP basisonderwijs (Locaal OverlegPlafond) van Roeselare of je je kind mag
inschrijven bij ons.
Wanneer inschrijven? Gedurende de maand maart 2017.
Merk op: op het einde van februari worden de ouders die aangemeld hebben, verwittigd via e-mail én per
brief.
Met deze brief (toewijzingsbrief) kom je naar de school vanaf 6 maart tot en met 24 maart 2017 om je kind
te laten INSCHRIJVEN.
(Voor onze school zijn er maximum 35 kleuters geboren in 2015 die kunnen ingeschreven worden.)
Wij hebben al kinderen op de Sint-Lodewijksschool, moeten wij ook nog aanmelden?
Zeker! Ook broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen moeten aanmelden. Zij hebben wél voorrang,
zodat hun plaats verzekerd is bij de inschrijvingen van maart 2017. Tenminste als ze aangemeld zijn!

Kunnen wij ons kind dat geboren is VOOR 2015 op elk moment
inschrijven?
Nee, pas vanaf dinsdag 9 mei 2017 kunnen alle kinderen (geboren voor 2015) ingeschreven worden op
school.

Je wenst een bezoek te brengen aan onze school? Neem contact op via e-mail: sintlodewijk@arkorum.be of
telefonisch (056/502113) met de directeur voor een kennismaking met de school. U wordt ook nog eens
uitgelegd hoe je je kind kan aanmelden en inschrijven.
Vriendelijke groeten
Dirk Berghman
.

