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Beste ouder 
 

BELANGRIJK BERICHT BETREFT:  

Inschrijven broertjes en zusjes geboren in 2019 
  

Iedereen dient het strookje af te geven, ook al is dit niet van toepassing voor uw gezin. 

 
Is uw kind geboren in 2019 én heeft het al een grote broer of zus op onze basisschool? 
 

Uw kindje heeft dan absolute voorrang om in te schrijven op onze school.  
Om volledig zeker te zijn van een plaats, dient u uw kindje in te schrijven tijdens de 
voorrangsperiode. De voorrangsperiode loopt van maandag 25 januari 2021 tot en met 

vrijdag 12 februari 2021. 
Schrijf uw zoon/dochter geboren in 2019  in de loop van bovenstaande voorrangsperiode nu al in, 
ook al komt hij/zij voor het eerst naar school op dinsdag 1 september 2022. 
Deze regeling geldt ook voor kinderen van personeel geboren in 2019. 
 
Hoe inschrijven? 

De inschrijvingsmodaliteiten zijn, gezien de huidige omstandigheden, niet duidelijk. Op 21 
januari informeert het dagelijks bestuur van het LOP de scholen hierover. Het spreekt voor 
zich dat we de betrokken ouders daarna informeren hoe er ingeschreven kan worden voor 
broers en zussen geboren in 2019. 

 

We vragen u om onderstaand strookje in te vullen (ook als deze brief voor uw 
gezin niet van toepassing is) en terug te bezorgen aan de school 
 tegen dinsdag 19 januari 2021.  

 
Alvast bedankt! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Invulstrookje  INSCHRIJVEN BROERTJES EN ZUSJES GEBOREN IN 2019                     

 Graag terug bezorgen tegen dinsdag 19 januari 2021. 
 
O  Dit is voor ons gezin niet van toepassing. 
 
O Dit is voor ons gezin wel van toepassing: 

Ik heb dit bericht gelezen en ken de voorrangsregels voor broertjes en zusjes geboren in 
2019: 

1. Mijn kind is geboren in 2019 en heeft al een broer of zus in onze basisschool. 
2. De inschrijving moet gebeuren tussen 25 januari en 12 februari 2021. Na deze 

periode vervalt de voorrang voor mijn kind. 
 
 
Datum: ___________________________ Handtekening: _____________________ 
 
Naam: _________________________________, ouder van ________________________ 


