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INSCHRIJVINGEN 2020 – 2021
WAT? Door de coronamaatregelen kunnen we geen mensen ontvangen op school.
Er zijn nu geen kennismakingsbezoeken.

WANNEER?
Ten laatste op woensdag 3 juni melden we of de leerling inschreven kan worden of niet.
Vanaf maandag 8 juni kunnen we effectief inschrijven, zowel voor leerlingen met een ticket,
als voor vrije inschrijvingen voor de resterende plaatsen.
o De leerling werd aangemeld en heeft een plaats:
 U krijgt een bericht van toewijzing (= ticket voor inschrijving).
 Hierop staat wat u moet doen.
 Indien u de leerling niet inschrijft vóór 26 juni vervalt het ticket.
o De leerling werd aangemeld, maar heeft jammer genoeg geen plaats:
 U krijgt een bericht dat er geen toewijzing was.
 U krijgt een attest van niet-toewijzing met vermelding van plaats op de wachtlijst.
Dit attest blijft geldig tot 7 oktober 2020!
 U hoeft verder niets te doen. De plaats op de wachtlijst is gereserveerd.
U wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde
van de plaats op de wachtlijst.
o De leerling werd niet aangemeld, maar wilt zich inschrijven in onze school:
De vrije plaatsen staan op onze website.
 Contacteer de school: stuur een e-mail naar ortho.buso@katrinahofscholen.be of
bel 03 248 53 54 en vraag naar Sandy.
 Wij plaatsen de leerling op de wachtlijst. U hoeft verder niets te doen. De plaats op de
wachtlijst is gereserveerd. U wordt door de school gecontacteerd als er een plaats
vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst.

VOOR WIE?

Leerlingen met attest BuSO type 2 opleidingsvorm (OV) 1.

NOG VRAGEN?
 Over de procedure?
 Voor welke groep u de leerling moet aanmelden?
 Over onze school?
 …

Bel dan op maandag of dinsdag naar 03 248 53 54 en vraag naar Sandy Van Den Abbeele of
Stuur een e-mail naar ortho.buso@katrinahofscholen.be .

