Inschrijven
Inschrijvingen schooljaar 2018 - 2019
Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen zich op volgende momenten inschrijven: elke schooldag, uitgezonderd
woensdagnamiddag en dit van 09:00 tot 12 uur en van 13:30 tot 17:00.
Voor inschrijvingen gelieve een afspraak te maken. U kunt het onthaal van onze school contacteren om dit vast te leggen. Dit
is steeds mogelijk op: 050/38.82.88.
Gelieve steeds uw identiteitskaart en uw rapport bij te hebben wanneer u zich wenst in te schrijven.

Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020
De officiële startdatum van de inschrijvingen voor schooljaar 2019 - 2020 zijn:
Voor leerlingen die willen inschrijven in 1A of 1B is dit mogelijk vanaf maandag 25 maart 2019;
Voor alle andere leerlingen is inschrijven mogelijk vanaf woensdag 24 april 2019.
Inschrijven voor volgend schooljaar kan elke weekdag van 08:00 uur tot 16:35 uur en op woensdag van 08:00 uur tot 12:00 uur.
Gelieve wel een afspraak te maken. U kunt het onthaal van onze school contacteren om dit vast te leggen. Dit is steeds
mogelijk op: 050/38.82.88.
Tijdens de grote vakantie is het mogelijk om elke werkdag in te schrijven tot en met vrijdag 5 juli en vanaf vrijdag 16
augustus.
Inschrijven is mogelijk van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur.
Daarnaast is het ook mogelijk om in te schrijven op volgende zaterdagen: 29 juni, 17, 24 en 31 augustus en dit
telkens van 09:00 uur tot 12:00 uur.
Wanneer u wenst in te schrijven in de grote vakantie is het niet nodig om een afspraak te maken.
Gelieve steeds uw identiteitskaart, uw rapport en eventueel uw attest aansluiting bij een sportclub bij te hebben
wanneer u zich wenst in te schrijven.

Specifieke inlichtingen
Wenst u inlichtingen over de school of over een specifieke studierichting?
Kom tijdens de schooluren even langs of contacteer ons: 050/38.82.88.
Onze school is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, auto of (brom)fiets.

