Brief

Aanmelding secundair onderwijs
Dezelfde info, meer woorden!

Same info, more words!

La même information, plus de mots!

ﻧﻔس اﻻرﺷﺎدات ﺑﺎﻛﺗر ﻛﻠﻣﺎت

Kessel-Lo, 22 maart 2021

Beste ouder(s)/voogd
Vanaf 1 september 2021 gaat je kind naar het secundair onderwijs. Het is vaak
een zoektocht naar een goede school voor jullie zoon/dochter. Door corona gaan
veel opendeurdagen niet door en kan je dus niet gaan kijken in de school zelf. Er
wordt wel heel wat online informatie gedeeld bij de Leuvense scholen. Daar kan
je steeds terecht om een beter beeld te krijgen van de school.
Het is belangrijk om tijdig aan te melden.
Als je kiest voor één van de Leuvense scholen, is het noodzakelijk om je kind
eerst online aan te melden tussen maandag 29 maart en maandag 26 april
(14u). Deze aanmelding gebeurt via https://aanmelden.school
Als je graag hulp hebt bij het aanmelden, maak je hiervoor (tijdig) een afspraak
op onze school via het secretariaat. Het zorgteam helpt je graag verder.
We vragen dan om de Kids-ID of ISI+ kaart van je kind mee te brengen.
De uiteindelijke toewijzing en communicatie gebeurt op donderdag 6 mei.
Met vriendelijke groet,

Geert VANDERMEULEN

Pieter INDESTEEGE

geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be
0499 88 55 31

pieter.indesteege@lagereschoolblauwput.be
016 25 28 56

Directeur

LOCATIE
Patroonschapstraat 5
3010 Kessel-Lo

Zorgcoördinator

CONTACT
secretariaat@lagereschoolblauwput.be
016 25 28 56

WWW.
demozaiekkessello.be

Brief

Aanmelding secundair onderwijs
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Wanneer?

Vanaf 29 maart 2021

Info?

Aanmelding secundair onderwijs

Hoe?

Via https://aanmelden.school

Hulp nodig?

016/252856

Meebrengen?

Kids-ID of ISI+ kaart van je kind

Met vriendelijke groet,
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