KINDEROPVANG

Is je kind geboren in 2016?
Lees hier alles wat je moet weten
over het inschrijven in een
kleuterschool in Leopoldsburg

Wanneer kan je inschrijven?
Heeft je kind al een broertje of zusje op school? (of voor kinderen van personeel)
è
Schrijf je kind in de school in tussen donderdag 1 februari en vrijdag
23 februari 2018. Je maakt hiervoor best een afspraak met de 			
school. Meer moet je niet doen.
Zoek je voor het eerst een school in Leopoldsburg?
è
Het is belangrijk dat je je kind elektronisch aanmeldt tussen
dinsdag 1 maart en zondag 25 maart 2018
via http://www.leopoldsburg.kleutersnaarschool.be/
Hou je mailbox in het oog. Je ontvangt je inschrijvingsticket met de jou 		
toegewezen school op maandag 16 april. Hiermee ga je tussen dinsdag
17 april en woensdag 9 mei naar die school om je kind definitief in te
schrijven. Je neemt best vooraf contact op met de school om een afspraak
te maken voor het inschrijfgesprek.
Indien je vergeten bent je kind aan te melden of niet bent gaan inschrijven in de
school die jou werd toegewezen, kan je vanaf vrijdag 1 juni 2018
rechtstreeks in elke school terecht waar nog plaats is om in te schrijven.

Hou er rekening mee dat de school van jouw keuze volzet kan zijn en dat je
kind enkel nog terecht kan in een school waar nog plaats is.
Indien je een school buiten Leopoldsburg verkiest, vragen we je een mail
te sturen naar integratiedienst@leopoldsburg.be of dit telefonisch te melden
bij de gemeentelijke dienst op het nr. 011 53 98 47.
De school heeft een officieel document nodig waarop het rijksregisternummer
van je kind staat. Er zijn 3 mogelijkheden:
• KIDS-id
• of een document samenstelling gezin (gemeentelijke dienst bevolking of
via het e-loket op www.leopoldsburg.be)
• of een klevertje van het ziekenfonds

Nog vragen?
• Lokaal Overlegplatform Gelijke onderwijskansen (LOP)
tel. 0476 41 00 57 of carina.thomis@ond.vlaanderen.be
• Integratiedienst, Michellaan 9, 3970 Leopoldsburg
tel. 011 53 98 47 of integratiedienst@leopoldsburg.be
• Schoolopbouwwerk, Michellaan 9, 3970 Leopoldsburg
tel. 011 53 98 44
• Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van jouw keuze.
• Vrij CLB (voor vrije scholen en stedelijke scholen)
		 tel. 011 45 63 10 - beringen@vclblimburg.be
• CLB van het Gemeenschapsonderwijs
		 (voor de scholen van het Gemeenschapsonderwijs)
		 tel. 011 45 62 70 - clb.limburg.noord-adite@g-o.be
		

Waar kan je terecht als je zelf geen computer hebt?
Bibliotheek, Caïmolaan 131, 3970 Leopoldsburg (voor leden), tel. 011 34 65 59
• Maandag 					
17.00 – 21.00 uur
• Dinsdag
10.00 – 12.00 uur
15.00 – 19.00 uur
• Woensdag 					
13.00 – 19.00 uur
• Donderdag 					
15.00 – 19.00 uur
• Zaterdag
10.00 – 13.00 uur
• Zondag
10.00 – 12.00 uur
Ons Centrum, Nicolaylaan 141, 3970 Leopoldsburg
tel. 0497 58 43 69
• Woensdag 					
13.00 – 17.00 uur
• Donderdag 					
13.00 – 16.00 uur
• Vrijdag
10.00 – 13.00 uur
Sociaal Huis, Tramstraat 43, 3970 Leopoldsburg, tel. 011 53 98 10
• Maandag
09.00 – 12.00 uur		
13.30 – 18.30 uur
• Dinsdag
09.00 – 12.00 uur		
13.00 – 16.00 uur
• Woensdag
09.00 – 12.00 uur		
13.00 – 16.00 uur
• Donderdag
09.00 – 12.00 uur		
13.00 – 16.00 uur
• Vrijdag
09.00 – 12.00 uur

Contactgegevens scholen
Gemeenschapsonderwijs Leopoldsburg

www.bs.leopoldsburg.sgr15.g-o.be
basisschool Piramide
Atheneumstraat 2
tel. 011 34 62 40
wijkschool De Kleine Piramide
Berkenlaan 41
tel. 011 34 62 40
methodeschool Ondersteboven
Boskantstraat 152
tel. 011 34 28 90
Vrij onderwijs Leopoldsburg

www.sintmichielleopoldsburg.be
centrumschool Sint-Michiel
Diestersteenweg 9
tel. 011 34 31 34
wijkschool kleuters Sint-Michiel Strooiendorp
Schoolstraat 8
tel. 011 34 31 34
wijkschool kleuters Sint-Michiel Geleeg
Geleegstraat 33
tel. 011 34 31 34
Vrij onderwijs Heppen

www.deheppening.be
De Heppening
Hamsesteenweg 7
tel. 011 34 35 49
(Kleuterschool ligt aan de Beringsesteenweg 12)
wijkschool Immert
Asdonckstraat 52
tel. 011 34 35 49
v.u. Wouter Beke, burgemeester, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg

