ELKE DAG
NAAR DEKLEUTESR
KLA

Wil je je kind inschrijven in
een kleuterschool of lagere
school in Tongeren voor het
schooljaar 2022 - 2023?
Lees dan eerst deze folder!
Deze folder is voor ouders van:
> Alle kleuters geboren in 2020 (ook als ze na 22 november
geboren zijn en nog niet in 2022-2023 kunnen starten op school)

> Alle kinderen van 3 tot 12 jaar die naar een nieuwe school
willen gaan op 1 september 2022.
Deze folder is NIET voor kinderen die al in een school
ingeschreven zijn en op dezelfde school blijven.

Gaat je kind voor het eerst naar school?
Zoek je een nieuwe school voor je kind?

• Heb je geen computer?
• Heb je vragen?
• Wil je hulp bij het aanmelden?

MAART 2022

Kom langs in het

Ga naar www.naarschoolintongeren.be
en meld je kind aan tussen 7 en 31 maart 2022

Huis van het Kind!
Dijk 122 - tel. 012 490 400
of ga naar…
• De school waar je je kind wil inschrijven
• Ligo regio Tongeren
• GO! CLB Nova
• Vrij CLB Limburg afdeling Tongeren
• Dienst Onderwijs Stad Tongeren
…adressen vind je op achterzijde

APRIL 2022
Ten laatste op 30 april 2022 krijg je een mail
en/of brief over de school waar je mag inschrijven.

VAN 2 MEI T/M 20 MEI 2022
Is er al een broer of zus op de school van je kind? (*)
Ben je personeelslid van de school?
Dan kan je je kind al inschrijven
van 17 januari t/m 4 februari 2022.
Maak hiervoor een afspraak met de school
(*) Met ‘broer of zus’ bedoelen we:
> 2 gemeenschappelijke ouders hebben
> halfbroers en halfzussen (met 1 gemeenschappelijke ouder)
> kinderen die dezelfde domicilie hebben, zonder
gemeenschappelijke ouders

Maak een afspraak met de school en
schrijf je kind in.

Ben je vergeten of was je te laat om aan te melden?
Vanaf 30 mei 2022 kan je vrij inschrijven
in de scholen waar er nog plaats is.

