Aanmelden voor schooljaar 2019-2020
= Voor ouders die nu geen kind in Cade hebben.
Wanneer aanmelden?
Er kan aangemeld worden op maandag 11 maart 2019, bij voorkeur tussen 18u. en 20u.
Tot 22 maart 2019 kan er ook aangemeld worden op andere schooldagen:
maandag tot donderdag van 9u. tot 12u.
U kan hiervoor, telkens na afspraak, terecht op het secretariaat van della Faillelaan 36 in 2630
Aartselaar, 03/887 62 49.
De volgorde van aanmelden is niet van belang voor toewijzing van een plaats, wel de afstand van het
domicilieadres tot de school.
U ontvangt tussen 25 maart en 29 maart een mail of brief met de mededeling of er voor uw kind een
plaats wordt vrijgehouden.
Informeer in de school wanneer u op 23 april nog geen bericht ontving.
Als u daarna geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot inschrijven binnen de aangewezen periode
(van 4 mei tot 27 mei) , vervalt het recht dat u via de aanmeldingsprocedure heeft verworven.
Het meedelen van bewust onvolledige of foute informatie doet het recht op inschrijving na deze
aanmelding vervallen.

Wat dient u mee te brengen?
-

-

ISI+-kaart of Kids-ID. Hiervan wordt een kopie gemaakt om de geboortedatum en het
rijksregisternummer aan te tonen.
Kleefbriefje van de mutualiteit.
Minstens één van de ouders komt zelf of geeft een volmachtformulier mee. Dit vindt u op
www.cade.be en in de school.
Het is enkel het domicilieadres van het kind dat gebruikt mag worden. Hiervoor dient u dit op
eer te verklaren. Bij twijfel wordt dit nagekeken via de gemeentediensten.
Bewijsstukken om als indicatorleerling in aanmerking te komen (vb. rekeninguittreksel
waaruit de storting van een schooltoelage blijkt of formulier waaruit de toekenning blijkt)

Indien van toepassing: verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs

Lees zeker ook de infobrochure over inschrijven en aanmelden.

Met vriendelijke groeten,
Kris Kestens
Directeur

