Naar het

basisonderwijs

Nieuwe inschrijvingen voor het
kleuter- en lager onderwijs, ook voor
alle kinderen geboortejaar 2018

in Tienen in
2020-2021?

(ook geboren in november en
december 2018)

Inschrijven in het gewoon basisonderwijs
in Tienen
rwijs in Tienen?

r- of lager onde
te
eu
kl
t
he
in
en
ijv
hr
sc
in
nd
Je wilt je ki

rijven en
n inschrijven, waar je kan insch
ka
je
r
ee
nn
wa
,
en
rijv
ch
ins
n
Hieronder lees je wie ka
de inschrijving in een school.
bij
n
me
ne
te
e
me
nt
die
je
t
wa

Alle basisscholen in Tienen

Kinderen geboren in 2018

naar
ber 2021) en kinderen op zoek
em
pt
se
1
op
s
pa
d
kin
t
he
rt
(ook al sta

uari 2020

Van 13 januari t.e.m. 31 jan

Wie?
eschreven
Broers en zussen van reeds ing
leerlingen
Kinderen van personeel

t 2020
Van 2 maart t.e.m. 13 maar
Wie?
Alle kinderen

en 2017 en
Kinderen met geboortejaar 2018
e
rrangsgroep
2014 (instap 1 leerjaar) per voo

Wat?
Inschrijven

een nieuwe school

1. De inschrijving is gerealiseerd. Je

Vanaf 23 maart 2020
Wie?
Kinderen die nog steeds niet
ingeschreven zijn

Wat?
Inschrijven

Er zijn 3 mogelijkheden
als je naar school gaat voor
een inschrijving.

Wat?
Vrije inschrijvingen:
er is geen voorrang meer

schooluren
Waar? In de school tijdens de
Wat meebrengen?
in het schooljaar 2018-2019
n
ge
kre
ge
ela
lto
oo
sch
n
ee
zinnen die
ch) identiteitsbewijs - Voor ge
Voor alle kinderen: (elektronis
ooljaar 2019-2020: een bewijs
sch
t
he
in
t)
kke
ipa
roe
(G
ag
of een schooltoesl

kind is ingeschreven.

Er is voorlopig geen plaats
2. De inschrijving is uitgesteld.
voor je kind.
aan het einde van de voorAnderen hebben voorrang tot
zal de school je contacterangsperiode. Na deze periode
w kind ingeschreven kan
ren om je te laten weten of jou
worden.
liseerd. Je kind werd niet in3. De inschrijving is niet gerea
geschreven.
bewijs van niet-gerealiseerde
De school is verplicht om je het
binnen een termijn van 4
inschrijving op papier te geven
k gaan naar een andere school.
kalenderdagen. Je moet op zoe

Gewoon basisonderwijs

Inschrijven kan enkel op school met een verslag voor buitengewoon
onderwijs. Breng dit verslag en een identiteitsbewijs van je kind mee.
•

Van 2 maart t.e.m. 20 maart 2020
Start inschrijvingen broers en zussen van reeds ingeschreven
leerlingen en kinderen van personeel

•

Vanaf 30 maart 2020
start inschrijvingen type 2 en type 9

•

Vanaf 20 april 2020
start inschrijvingen type basisaanbod

Basisscholen van het GO!
GO! BS ‘t Klein Atheneum
Oude Vestenstraat 12 - 3300 Tienen 016 81 68 45 - www.kleinatheneum.be

GO! BS De Uilenboom
Aarschotsesteenweg 638 - 3300 Vissenaken
016 81 81 86 - www.godeuilenboom.be

GO! BS De Suikerspin
Pastorijstraat 78 - 3300 Tienen - 016 81 83 88
www.desuikerspin.be

GO! BS De Luchtballon
Sliksteenvest 1 - 3300 Tienen - 016 81 49 72
www.godeluchtballon.be

Basisscholen van het vrij onderwijs

BS De Wijsneus
Sint-Genovevaplein 8 - 3300 Oplinter
016 82 14 58 - www.gvbsoplinter.be

VIA BS Immaculata
Ooievaarstraat 30 - 3300 Tienen - 016 82 59 44
www.viatienen.be

VIA BS Onze-Lieve-Vrouw
Rijschoolstraat 2 - 3300 Tienen - 016 81 48 10
www.viatienen.be

VIA BS Sint-Jozef
Waaibergstraat 5 - 3300 Tienen - 016 81 98 02
www.viatienen.be
met vestiging VIA BS De Toermalijn
Hannuitsesteenweg 213 - 3300 Bost en
Potstraat 12 - 3300 Bost - 016 82 24 34 www.viatienen.be

PSBO De Sterretjes - type basisaanbod
en type 2 (ook voor kleuters)
Alexianenweg 30 - 3300 Tienen
016 81 86 46 - www.desterretjes.com

SLO Mariadal Hoegaarden type basisaanbod en type 9

Klein Overlaar 3 - 3320 Hoegaarden
016 76 54 97 - www.slomariadal.be

Centra voor
Leerlingenbegeleiding
CLB GO! Leuven-Tienen-Landen

BS Stap voor stap
Hollestraat 22 - 3300 Hakendover - 016 78 01 65
www.gvbshakendover.be

Meer informatie vind je:

Buitengewoon
basisonderwijs 		

Basisschool methode-onderwijs

BS Vroenhof

BS De Toverwijzer

Groenhofstraat 15 - 3300 Kumtich - 016 81 23 18
www.vbsvroenhof.be

Sint-Truidensesteenweg 26 - 3300 Tienen
016 464074 - www.toverwijzer.be

in de school waar je wilt inschrijven of op de website van de school
op de website: www.naarschoolintienen.be
bij het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen: lop.tienen@vlaanderen.be of 02 553 29 73

Oude Vestenstraat 14 - 3300 Tienen
016 81 58 18 - www.clbgoleuven.be

Vrij CLB Tienen

Veldbornstraat 18 - 3300 Tienen
016 81 31 05 - www.vrijclb.be/vrij-clb-tienen

V.u.: LOP Tienen BaO: Luc Veroeveren, p.a. Koning Albert II-laan 15 – 4A29 – 1210 Brussel

Inschrijvingen in het
buitengewoon basisonderwijs in Tienen

