INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2020-2021 GO! BASISONDERWIJS EEKLO
Beste ouders
Als vader of moeder ben je elke dag bezig met het welzijn van je kinderen, als school is dat niet
anders. Ook wij kijken elke dag opnieuw hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren, beter
kunnen afstemmen op de noden van jullie en jullie kinderen.
Wanneer kan je inschrijven?
Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs moet uw kind de leeftijd van twee jaar en
zes maanden bereikt hebben.
§

Kinderen die instappen tijdens het schooljaar 2021-2022 kunnen we inschrijven vanaf
1 september 2020.

§

Kinderen die instappen tijdens het schooljaar 2022-2023 kunnen we inschrijven vanaf
1 september 2021.

Aanmelden kan dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur (behalve op woensdag tot 12u) of na
afspraak, telefonisch of via mail. Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van GO!
basisschool De Tandem, tenzij dit persoonlijk anders werd afgesproken.
Wie moet inschrijven?
Ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten hun kind inschrijven:
§
§
§

Als uw kind voor het eerst naar school gaat;
Als uw kind overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs;
Als uw kind van school verandert.

Indien uw kind in dezelfde school blijft en gewoon doorgaat naar de volgende klasgroep,
dan hoeft u niets te doen.
Wat breng je mee?
§
§

De ISI+ kaart of KIDS-ID van uw kind (of SIS-kaart)
Indien u hierover beschikt:
o Een bewijs dat je een studietoeslag krijgt voor het kind of voor een broer of zus
(brief of rekeninguittreksel).
o Eventuele andere relevante documenten.

§

Klevertje van de mutualiteit

GO! Basisschool De Tandem

Eikelstraat 41b - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 56 44
info@basisschool-detandem.be

GO! Leefschool Het Droomschip
Blakstraat 25 - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 22 05
info@hetdroomschip.be

Infomomenten
Tijdens de infomomenten, de zogenaamde Tandem- en Droomschipdagen’ laten we ouders
kennismaken met onze schoolwerking en onze infrastructuur.
§

Tandemdagen:

26/05 om 14u

§

Droomschipdagen:

&

29/05 om 10u

29/05 om 14u

Meer info op onze websites en facebookpagina’s:
https://basisschool-detandem.be/
https://hetdroomschip.be/
https://www.facebook.com/godetandem
https://www.facebook.com/hetdroomschip
Wilt u uw kleine spruit graag laten kennismaken met één van onze scholen? We zetten de deur
met alle plezier voor u open op één van onze peuterspeeldagen. De ideale gelegenheid om de
verschillende klasjes eens van dichtbij te bekijken en eens een gezellige babbel te slaan met de
verschillende juffen.

*Omwille van de veiligheidsmaatregelen (Covid-19) kunnen deze peuterspeeldagen voorlopig
niet doorgaan. De wenmomentjes worden nu anders aangepakt. Bij interesse kunnen ouders
steeds contact met ons opnemen om verdere afspraken te maken.

U kan een afspraak maken om in te schrijven via onderstaande contactgegevens. Met plezier
geven wij u een rondleiding en laten we u kennismaken met onze school.
Met vriendelijke groeten.
Kristof De Baere
Directeur GO! Basisscholen Eeklo
kristof.de.baere@sgr23.be
09/377 56 44
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