Inschrijven
Inschrijvingen schooljaar 2021 - 2022
Wens je graag ondersteuning bij het digitaal inschrijven van uw dochter of zoon? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren
via info@ktabrugge.be of via 050 38 82 88.
Gelieve steeds uw identiteitskaart, uw rapport en eventueel uw attest van aansluiting bij een sportclub bij de hand te
hebben bij het digitaal inschrijven (zie hieronder) of mee te brengen wanneer u zich wenst in te schrijven op school (enkel op
afspraak).

Inschrijvingen zomervakantie
Beste toekomstige leerling en ouder
Ook in de zomervakantie willen wij voor jullie beschikbaar blijven! Het kiezen van een middelbare school is een belangrijke
keuze en hierin willen we jullie optimaal ondersteunen! Tijdens onderstaande momenten kunt u langskomen op school en willen
wij u helpen bij het invullen van het digitaal inschrijvingsformulier.
Bent u nog niet helemaal zeker? Geen probleem! Kom gerust langs en stel je vragen of geniet van een rondleiding. Bovendien
proberen wij om elke dag steeds een leerkracht per studierichting of een Technisch adviseur, verantwoordelijke van een
afdeling, aanwezig te hebben op school. Zij heten je met heel veel plezier welkom!
Het KTA Brugge heet u van harte welkom elke werkdag tot en met maandag 5 juli en vanaf maandag 16 augustus.Dit
telkens van 09:00 - 12:30 en van 13:30 tot 17:00.
Daarnaast bent u ook welkom op volgende zaterdagen 3 juli, 21 en 28 augustus en dit telkens van 09:00 - 12:30.
Passen deze momenten niet voor u? Aarzel dan zeker niet om ons tussen 5 juli en 16 augustus te contacteren met uw vraag
via inschrijvingen@ktabrugge.be . We proberen om dan zo snel mogelijk contact met u op te nemen.
Fijne zomervakantie!

Specifieke inlichtingen
Wenst u inlichtingen over de school of over een specifieke studierichting?
Momenteel is het door het Coronavirus niet mogelijk om bij ons op school even langs te komen en meer informatie in te winnen
over een specifieke studierichting.
Je kan daarnaast wel inlichtingen verkrijgen via het onthaal 050 38 82 88 alsook via info@ktabrugge.be of via onze social
media, Facebook en Instagram.

