Inschrijvingen
Inschrijvingen 2021-2022

Hoe en wanneer
Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor het
schooljaar 2021-2022
Tijdslijn :
1/Broers en zussen kunnen van 4 tot 15 januari 2021 al inschrijven/digitaal aanmelden,
samen met kinderen van schoolpersoneel.
Indien er met digitaal aanmelden wordt gewerkt in de school zal de inschrijvingsperiode
plaats vinden van 28 januari 2021 tot 24 februari 2021.De digitale aanmelding vindt dan
plaats van 4 tot 15 januari 2021.
Alle broers en zussen moeten binnen deze periode ingeschreven worden anders verliezen ze
hun voorrang.
Ook de kinderen van de 3de kleuterklas moeten opnieuw inschrijven voor het 1ste
leerjaar in onze school, zowel broers en zussen als al de andere kindjes in de 3de
kleuterklas.

2/Alle andere kinderen moeten digitaal aanmelden tussen 1 en 26 maart 2021 via
www.inschrijveninbrussel.be
Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2019. Ook als ze pas starten op 1 september 2022(zie
bijlage instapdata)
De inschrijvingsperiode op school van de aangemelde kinderen vindt plaats van 3 mei tot
26 mei 2021. Gelieve op uw toewijzingsbericht de dagen en data voor onze school te lezen
om te komen inschrijven. Die dagen mag u zonder afspraak komen met de gevraagde
documenten vermeld in uw bericht. (onder voorbehoud van de maatregelen op dat moment
van toepassing voor Covid, het kan zijn dat de inschrijvingen digitaal plaats vinden)

3/Vrije inschrijvingen : op 3 juni 2021 vanaf 9u voor de resterende vrije plaatsen.

U vindt alle info over inschrijven op : www.inschrijveninbrussel.be
Op onze schoolsite vindt u alle info over onze school :
https://www.prinsespaolaschool.be/

Kathy Day

secretariaat@prinsespaolaschool.be

Info over onze schoolgebouwen
Wij zitten momenteel in een overgangsfase naar een nieuwbouw. Voor de bouw van het
nieuwe gebouw zal het oude gebouw volledig verdwijnen om een volledig nieuwe en grotere
school te bouwen met klasuitbreiding. De tijd van de werken zullen wij verhuizen naar
Neerveld, Koninklijk Atheneumstraat 90, 1200 Sint Lambrechts Woluwe. Exacte data van
verhuis en duur zijn nog niet gekend.

Schoolbezoeken
Voor het ogenblik zijn er geen schoolbezoeken mogelijk. Voor de laatste update kan u best de
school contacteren secretariaat@prinsespaolaschool.be

Lees zeker onze infobrochure, schoolreglement en visie, te vinden op onze site.
https://www.prinsespaolaschool.be/
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