Beste ouder(s)

Uw peuter mag voor het eerst naar school tijdens
het schooljaar 2018-2019.
In basisschool De St@rtbaan zal uw kind onder begeleiding van
een vernieuwend en gemotiveerd schoolteam samen met vriendjes spelen
en leren in een stimulerende en kindvriendelijke omgeving.
Voor het geboortejaar 2016 schrijven wij maximum 46 kleuters in.
Wanneer deze goedgekeurde capaciteit is bereikt, kan u uw kind niet
meer inschrijven.
Instapdata schooljaar 2018-2019:
 de eerste schooldag van september: 3 september 2018
 de eerste schooldag na de herfstvakantie: 5 november 2018
 de eerste schooldag na de kerstvakantie: 7 januari 2019
 de eerste schooldag van februari: 1 februari 2019
 de eerste schooldag na de krokusvakantie: 11 maart 2019
 de eerste schooldag na de paasvakantie: 23 april 2019
 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag: 3 juni 2019
Instapdata schooljaar 2019-2020:
 de eerste schooldag van september: 2 september 2019
Je kunt je kind(eren) inschrijven tijdens volgende vastgelegde
voorrangsperiodes:
 voorrangsregeling voor broers, zussen en kinderen van
personeelsleden: van 29 januari t.e.m. 1 februari 2018
 de vrije inschrijvingsperiode start op:
maandag 5 februari 2018 vanaf 9u00
Gelieve bijgevoegde inschrijvingsfiche in te vullen en samen met een
kopie van de kids-ID-kaart op de dag van de inschrijving mee te
brengen.

Vriendelijke groeten,
Johan Vanhoyland
directeur

inschrijvingsfiche
naam: …………………………………………………….
voornaam: ……………………………………………….
adres:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
telefoon: ………………………………….
geslacht: 0 M 0 V
geboortedatum: .. / .. / …. geboorteplaats: …………….……..
nationaliteit: ………………………….
rijksregisternummer: …………………………………………….
vader

gezinshoofd 
gescheiden 
naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………..…………….
adres (indien anders als leerling): …………………………………………………..……………………………………….
telefoon: …………………………….
GSM: ……………………………....
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….……….
noodnummer: …………………………………………………………..…….. (naam: …………………………………….)
beroep: …………………………………………… telefoon werk: …………………………………………………………..
moeder
gezinshoofd 
gescheiden 
naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………..…………….
adres (indien anders als leerling): …………………………………………………..……………………………………….
telefoon: …………………………….
GSM: ……………………………....
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….……….
noodnummer: …………………………………………………………..…….. (naam: …………………………………….)
beroep: …………………………………………… telefoon werk: …………………………………………………………..
Andere kinderen in het gezin
naam
…………………………………………
…………………………………………

geboortedatum
…. / …. / ………..
…. / …. / ………..

Handtekening + naam vader

op deze school


Handtekening + naam moeder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gedeelte bestemd voor de schooladministratie

datum en uur van aanmelding : …. / …. / …….. om ……. uur
datum en uur van inschrijving: …. / …. / …….. om ……. uur
Status inschrijving:0 gerealiseerd
0 gerealiseerd onder bindende voorwaarde
0 niet-gerealiseerd
anderstalige nieuwkomer: ja/nee
inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd): ja/nee
voorrangskenmerken leerling: broer-zus: ja/nee
kind personeel: ja/nee
De Wet Verwerking Persoonsgegevens (8 december 1992) is van toepassing op de persooonsgegevens die met dit formulier opgevraagd worden; De
school verwerkt deze gegevens voor het aanleggen van een leerlingenbestand; het registeren van uitslagen en diliberatieresultaten: het berekenen,
factureren en innen van verschuldigde bedragen; het opvolgen van oud-leerlingen; het begeleiden van leerlingen in hun totale ontwikkeling en bij
psychische problemen alsmede bij hun studiekeuze. U heeft het recht de gegevens op te vragen en ze zo nodig te laten verbeteren.

