
 

 

 
12 maart 2019 

 
Inschrijving 2019-2020: van 6 naar 7               
 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Omdat we jullie volgend schooljaar een plaats willen garanderen op onze Campus 
vragen we een voorlopige keuze van studierichting voor het schooljaar 2019-
2020 op te geven. Op het einde van dit schooljaar krijgen jullie, in geval van een B- 
of C-attest of een andere studiekeuze, de kans om eventuele veranderingen door te 
geven.   
 
Het is zeer belangrijk jullie voorlopige studiekeuze door te geven omdat voor een 
aantal studierichting een maximumcapaciteit werd ingesteld. Dit wil zeggen dat er 
maar een bepaald aantal leerlingen kan worden ingeschreven. Eens dat aantal 
bereikt is, kunnen er geen leerlingen meer worden toegelaten. 
 
Het invullen en ondertekenen van de bijgevoegde brief volstaat om uw zoon of 
dochter nu al (voorlopig) in te schrijven voor volgende schooljaar. U hoeft dus in de 
vakantie niet opnieuw naar school te komen, behalve wanneer deze studiekeuze zou 
veranderen. Op de website zal u zeker de nodige informatie vinden over de eerste 
schooldag en het kopen van de nodige boeken. U kan, ook in de eerste week van juli 
en vanaf 16 augustus, telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 
016/319710.  
 
Mogen we vragen de ingevulde brief voor woensdag 20 maart aan de opvoeder te 
bezorgen?  We benadrukken het belang om deze brief tijdig af te geven. Enkel zo 
kan een plaatsje gegarandeerd worden. 
 
Aarzel niet om ons te contacteren indien u of uw zoon/dochter met vragen zit. We 
staan jullie graag bij in deze belangrijke keuze. 
 
Wij kijken er alvast naar uit om ook volgend schooljaar samen met uw zoon of 
dochter een boeiend jaar te beleven. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Els Adriaens                             Toon Proesmans 
Pedagogisch Directeur     Campusdirecteur 
 
  



 

 

 
 
 
Hieronder vindt u, per belangstellingsgebied, het aanbod van onze campus voor het 
3de jaar van de 3de graad (7de jaar). 

 

Techniek 

o 7 BSO Industrieel onderhoud 
o 7 BSO Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen 
o 7 BSO Interieurbouwer duaal 

Handel en Toerisme 

o 7 BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer 

Zorg en Esthetiek 

o 7 BSO Kinderzorg 
o 7 BSO Thuis en Bejaardenzorg 
o 7 BSO Haarstilist 
o 7 BSO Publiciteit en Illustratie 

 
 
Ik, ondergetekende _____________________________________, ouder/voogd van 

_____________________________________ uit klas _______________________ 

 

o schrijf mijn dochter/zoon in campus Redingenhof in voor de studierichting en 

vermeld indien van toepassing de optie: 

__________________________________________________________ 

o kies voor een andere school, nl._________________________________ 

 

 

Handtekening ouders/voogd en datum 

 


