Hoe en wanneer kan u uw kind aanmelden?
Loopt broer of zus al school bij ons? Contacteer ons via mail tussen 1 februari (9u) en 12 februari
(12u).
Nog geen broer of zus bij ons op school? Contacteer ons via mail tussen 1 maart (9u) en 26 maart
(12u). Indien dit niet mogelijk is voor u kan u ook telefonisch contact opnemen. Het exacte tijdstip
van de aanmelding is niet van belang. De aanmeldingen worden niet chronologisch verwerkt, maar
o.b.v. een afstandsberekening (zie verder).
•
•

Mail: info.mpi@campusheemschool.be
Telefoon: 02 262 03 20

De school heeft de volgende gegevens nodig (de ouders die deze info reeds eerder bezorgden,
moeten deze gegevens nogmaals via mail doorsturen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De naam van de leerling
Het adres van de leerling
Het type-attest (type 2 of type 4) + bijkomende problematieken (vb. ASS of sonde-voeding)
Het werkadres van een ouder (indien dit dichterbij onze school gelegen is dan het
domicilieadres).
Het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd
Het e-mailadres van de ouders of de voogd
Het rijksregisternummer van de leerling
De school van uw eerste keuze en eventueel uw tweede keuze
De naam van de contactpersoon bij het begeleidend CLB
Indien u in aanmerking komt voor de voorrang Nederlands, moet u documenten over de
kennis van het Nederlands van minstens 1 ouder bezorgen. We ontvangen dan ook graag een
antwoord op volgende vragen.
o Kreeg u in het schooljaar 2019-2020 of in het schooljaar 2020-2021 een
schooltoeslag (Groeipakket)? Indien ja, bezorg ons een bewijs.
o Heeft de moeder een diploma secundair onderwijs?

Hoe worden de plaatsen toegewezen?
Eens de aanmeldingsperiode afgesloten is, worden de aangemelde leerlingen geordend. Deze
ordening gebeurt op basis van voorkeur en afstand. Eind april ontvangt u een toewijzingsbericht (u
hoort of uw zoon/dochter een plaats heeft). Hebt u geen plaats? Dan ontvangt u een
weigeringsdocument samen met uw toewijzingsbericht. Daarop staat de plaats van uw kind op de
wachtlijst vermeld.
Inschrijven
Neem na het ontvangen van uw toewijzingsbericht contact op met de school (via mail of telefonisch)
om de inschrijving te bevestigen. Uw kind moet ingeschreven worden tussen 29 april en 21 mei.
Vrije inschrijvingen
Vanaf 25 mei starten de vrije inschrijvingen. Heeft de school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu
inschrijven voor deze plaatsen. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De
school contacteert u als er een plaats vrijkomt.
Meer info over de aanmeldingsprocedure: https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlageronderwijs/scholen-met-een-aanmeldingsprocedure

