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Betreft: belangrijke informatie: eerst aanmelden, dan inschrijven met voorrang broers
en zussen

Beste mama,
Beste papa,
Uw zoon of dochter heeft een jongere broer of zus die start in het schooljaar 20202021?
Zij hebben automatisch voorrang in onze basisschool. Belangrijk hiervoor is het
aanmelden van uw kind tijdens de aanmeldingsperiode. Laat u deze periode voorbijgaan,
verliest u uw voorrang.
In onderstaande brief vindt u meer informatie omtrent het online aanmelden.
Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021?
Eerst aanmelden, dan inschrijven. Aanmelden betekent dat u via de website een
school voor uw kind kiest.

Wie moet aanmelden?




ouders met kinderen geboren in 2018,
kinderen die van school willen veranderen,
kinderen die nog nooit in een school ingeschreven zijn.

Kinderen die al een broer of zus hebben op school en kinderen van schoolpersoneel
hebben voorrang maar moeten worden aangemeld. De website verleent deze automatisch.
Aanmelden is makkelijk
Stap 1: Maak uw schoolkeuzes, kies minimaal 1 en maximaal 5 scholen
Stap 2: Meld uw kind aan via https://laarne-wetteren.aanmelden.in/ tussen 2 maart
2020 (12u)en 31 maart 2020 (21u)
Stap 3: Ontvang een bericht uiterlijk tegen 30 april 2020
Stap 4: Schrijf uw kind in op school tussen 4 mei 2020 en 26 mei 2020
Vragen?
U ontvangt vanuit de gemeente een brief en brochure met meer uitleg over aanmelden.
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Of doet u dit liever niet alleen? Kom dan even
langs op het secretariaat tijdens de schooluren. We helpen u graag!
U kan ook terecht bij het Huis van het Kind op het telefoonnummer 0474/56.67.18. Het
Huis van het Kind is telefonisch bereikbaar iedere werkdag tussen 10u en 12u en op
dinsdag tussen 16u en 19u; of via e-mail: Naarschool@huisvanhetkindlww.be https://laarne-wetteren.aanmelden.in/.
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We helpen u graag met aanmelden:

-

Infosessie te Wetteren
o
o

-

-

50,

9230

Tijdens de ondersteuningsmomenten
o

in het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)

donderdagvoormiddag van 5 maart tem 26 maart 2020 tussen 10u en
12u

op dinsdag 17 maart 2020 van 16u tot 19u

op dinsdag 26 maart 2019 van 16u tot 19u

o

in alle Wetterse scholen tijdens de schooluren

Hebt u geen toegang tot een computer? U kan er eentje vinden
o
o

-

op donderdag 20 februari 2020 van 19u30 tot 21u30
Lokaal Dienstencentrum ‘De koffiebranderij’ Molenstraat
Wetteren

in de bibliotheek van Wetteren tijdens de openingsuren.
in alle Wetterse scholen tijdens de schooluren

Contactgegevens voor vragen
o
o
o

telefonisch: Huis van het Kind LWW via 0474/56.67.18

alle werkdagen van 10u tot 12u en op dinsdag van 16u tot 19u
via naarschool@huisvanhetkindlww.be
CLB Wetteren tijdens de openingsuren (Hoenderstraat 53, 9230
Wetteren)

Aanmelden stap voor stap

Stap 1
maak uw schoolkeuzes
Stap 2

Meld uw kind aan
van 02/03/2020 (12u) tot 31/03/2020 (21u)
https://laarne-wetteren.aanmelden.in/
Stap 3
Ontvang een bericht
tussen 23/04/2020 en uiterlijk 30/04/2020
Stap 4
Schrijf uw kind in op school
van 04/05/2020 tot 26/05/2020

