Registratie vrije inschrijvingen schooljaar
2020-2021
Beste ouder(s), Beste kandidaat leerling, Door de huidige situatie kunnen jullie niet persoonlijk naar
een school stappen om in te schrijven. Daarom is het uitzonderlijk voor het schooljaar 2021-2022
mogelijk om digitaal te registreren op onze school. De inschrijvingen worden nadien bepaald aan de
hand van de chronologie van registratie. Gelieve alle velden in te vullen door de gegevens te typen.
Wanneer niet alle verplichte velden zijn ingevuld, kan de school de inschrijving weigeren.

Sectie 1
1

We wensen onze zoon/dochter in te schrijven in een klas van ...

o

T9 - autisme

o

T6 - visueel

o

T7 - doof of slechthorend of STOS

Sectie 2: AFDELING AUTISME (Type 9)
Hieronder vindt u de klassen Type 9

2

Kies het jaar waarin u uw zoon/dochter wenst in te schrijven in de auti afdeling

o

OV1 T9

o

OV2 T9

o

OV4 T9 1A

o

OV4 T9 1B

o

OV4 T9 2A - basisoptie ECONOMIE en ORGANISATIE

o

OV4 T9 2A - basisoptie STEM TECHNIEKEN

o

OV4 T9 2B - basisoptie STEM TECHNIEKEN

o

OV4 T9 2B - basisoptie MAATSCHAPPIJ en WELZIJN

o

OV4 T9 3 Kantoor

o

OV4 T9 3 Handel

o

OV4 T9 4 Kantoor

o

OV4 T9 4 Handel
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o

OV4 T9 5 Kantoor

o

OV4 T9 5 Handel

o

OV4 T9 6 Kantoor

o

OV4 T9 6 Handel

o

OV4 T9 7 Kantoor

o

OV4 T9 7 Logistiek

o

Andere: …………………………………………..

Sectie 3:Visuele beperking (Type 6)
Hieronder vindt u de klassen voor leerlingen met een visuele beperking

3

Maak uw keuze:

o

OV1 T6

o

OV2 T6

o

OV4 T6 1B

o

OV4 T6 2B

o

OV4 T6 3 Kantoor

o

OV4 T6 4 Kantoor

o

OV4 T6 5 Kantoor

o

OV4 T6 6 Kantoor

o

OV4 T6 7 Kantoor (klantenbeheer)

o

OV4 T6 7 Logistiek

o

Andere: …..

Sectie 4: Doof of slechthorend - spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (Type 7)
Hieronder vindt u de klassen Type 7

4

Maak uw keuze

o

OV1 T7

o

OV2 T7

o

OV4 T7 1B

o

OV4 T7 2B (basisopties Maatschappij & Welzijn - Stemtechnieken 5u)

o

OV4 T7 1A

o

Andere: ………………
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5

Extra informatie

o

de leerling is doof of slechthorend

o

de leerling heeft een spraak- en taalontwikkelingsstoornis

Sectie 5: informatie over leerling
In dit deel willen we een zicht krijgen op de algemene gegevens van de leerling en zijn/haar
ouder(s)/voogd

6

Familienaam van de leerling

.....................................................................

7

Voornaam van de leerling

.....................................................................

8

Adres van de leerling (Straat + nr)

.....................................................................

9

Postcode en woonplaats van de leerling

Postcode:

.....................................

Woonplaats:

.....................................

10

Rijksregisternummer van de leerling (achterkant identiteitskaart)

.....................................................................

11

Geslacht van de leerling

o

Jongen

o

Meisje

12

Nationaliteit van de leerling

.....................................................................

13

Geboortedatum van de leerling

.....................................................................

14

Geboorteplaats van de leerling

.....................................................................

15

Naam en voornaam vader

Naam:

.......................................................

Voornaam:

.......................................................

16

Telefoon vader (gsm of vast toestel)

.....................................................................
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17

Naam en voornaam moeder

Naam:

.......................................................

Voornaam:

.......................................................

18

Telefoon mama (gsm of vast toestel)

.....................................................................

19

Email van de ouder(s) (meest gelezen e-mailadres)

.....................................................................

20

Enkel in te vullen indien ouders gescheiden zijn; de kandidaat leerling verblijft bij

o

Papa

o

Mama

Sectie 6 Informatie schoolloopbaan
U bent bijna door het registratieformulier. We wensen nog enkele gegevens op te vragen over de
schoolloopbaan van uw kind.

21

School waar de leerling nu ingeschreven is (schooljaar 2019-2020)

.....................................................................

22

Er is van het CLB een verslag of een verwijsbrief naar buitengewoon secundair onderwijs
voor type 6, type 7 of type 9?

o

Ja

o

neen

23

Indien laatste school een lagere school is

o

Getuigschrift basisschool behaald

o

Getuigschrift basisschool niet behaald

o

Getuigschrift basisschool zal behaald worden

o

Getuigschrift basisschool zal niet behaald worden

Sectie 7: Validatie gegevens
24

Vink aan:

De ingevulde gegevens kunnen opgevraagd worden op onze school, indien de invuller bijvoorbeeld
niet de ouders is of als de ouder(s) geen emailadres hebben. Ik verklaar mij als ouder akkoord met het
schoolreglement en het pedagogische project van de school dat ik digitaal heb ingekeken op de
website van de school (schoolreglement). De school stuurt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van
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de inschrijving of niet. Indien u zoon/dochter inschreven kan worden (chronologie is bepalend), zal u
een uitnodiging ontvangen om langs te komen op school in functie van het officialiseren.
o

Ik verklaar dat alle gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn ingevuld

Sectie 8 Registratie beëindigd
We danken u om het document in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact op met verdere
informatie.
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