
Kessel-Lo, 12 januari 2023

Beste ouder(s)/voogd

De voorrangsperiode voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar (2023-2024) is gestart.

Er zijn 3 mogelijke situaties waarbij kinderen voorrang hebben om in te schrijven op onze school
“De Mozaïek”:

1. Je kind zit op onze school en heeft een broer/zus die volgend schooljaar naar
onze school of De Speelkriebel wil komen
… dan heb je voorrang om aan te melden van dinsdag 10 januari (9 uur) tot en met
dinsdag 24 januari 2023 (17 uur).

1. Ga naar de website https://meldjeaan.leuven.be of vraag ons om je daarbij
te helpen. Wie zich heeft aangemeld, krijgt dan op dinsdag 14 februari
2023 een bericht of er plaats is in de school.

2. Ga je kind inschrijven op De Mozaïek. Hiervoor maak je telefonisch een
afspraak met De Mozaïek. Je kan je kind dan inschrijven op:

● dinsdag 28 februari tussen 8.30u en 19u
● donderdag 2 maart tussen 8.30u en 17u
● donderdag 9 maart tussen 8.30u en 17u

Breng zeker ook een ISI+kaart of Kids-ID van je kind mee.
2. Je kind zit in de laatste kleuterklas van De Speelkriebel en wil volgend schooljaar

naar onze school komen
… dan heb je voorrang en is aanmelden niet nodig, maar inschrijven wel.

1. Ga je kind inschrijven op De Mozaïek. Hiervoor maak je telefonisch een
afspraak met De Mozaïek. Je kan je kind dan inschrijven op:

● dinsdag 28 februari tussen 8.30u en 19u
● donderdag 2 maart tussen 8.30u en 17u
● donderdag 9 maart tussen 8.30u en 17u

Breng zeker ook een ISI+kaart of Kids-ID van je kind mee.

3. Je kind zit op onze school en wil volgend schooljaar op De Mozaïek blijven
… dan moet je niets doen, je bent automatisch ingeschreven.

Elke inschrijving is pas definitief als er ook een handtekening geplaatst is onder het
inschrijvingsformulier op school.

Heb je nog vragen, dan kun je altijd terecht op het secretariaat van onze school.

Met vriendelijke groet,

Ruben HERCK Angela DUCA
Directeur Secretariaat
directie.demozaiek@sgarchipel.be secretariaat.demozaiek@sgarchipel.be

LOCATIE CONTACT WWW.

Patroonschapstraat 5 secretariaat.demozaiek@sgarchipel.be demozaiekkessello.be
3010 Kessel-Lo                               016 25 28 56
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