
 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN 2018-2019 
 

ADVIES HERORIËNTERING 

Indien uw zoon/dochter op onze school het advies kreeg om van richting te veranderen en 
jullie wensen in te gaan op dit advies, gelieve dan vóór donderdag 27 december 2018 een 
bericht te sturen naar pedagogisch.directeur@karedingenhof.be. Enkel op deze manier 
kunnen we een plaats, indien er plaats is in de gewenste richting, voor uw zoon/dochter 
garanderen. 

Enkele richtingen zijn momenteel volzet maar ook hier krijgen we meer zicht op tegen 28 
december door heroriënteringen. Wacht er dus niet te lang mee indien u wenst in te gaan 
op het advies van de leerkrachten en het kernteam. Op 28 december kan je op de website 
een overzicht terugvinden van de richtingen die volzet zijn. 

 

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN 

Op donderdag 3 januari 2019 schrijven we nieuwe leerlingen in die wensen naar onze 
school te komen na een advies van een klassenraad in hun huidige school. Ook leerlingen 
die interesse hebben in deeltijds onderwijs (DBSO) zijn welkom om zich in te schrijven. 

Tussen 9.00u en 12.00u kan een leerling, met zijn ouder(s) (tenzij 18+) naar Campus 
Redingenhof komen om zich in te schrijven.   

Op 28 december 2018 kan je op de website een overzicht terugvinden van de richtingen die 
volzet zijn en waar je dus niet meer voor kan komen inschrijven. 

BELANGRIJK! Neem deze documenten mee, anders kan je NIET inschrijven: 

 Identiteitskaart van de leerling 

 Rapport van het laatst gevolgde leerjaar 

 Voor eerste graad: attest en/of getuigschrift van de lagere school 

 

INSCHRIJVEN NA DE KERSTVAKANTIE 

Na de kerstvakantie gaat inschrijven voor het lopende schooljaar (2018-2019) alleen nog 
na afspraak via telefoon: 016/31.97.10 

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020 

Nieuw! Inschrijven voor volgend schooljaar (2019-2020) in het 1ste jaar van de 1ste 
graad zal enkel mogelijk zijn via een online aanmeldingssysteem in april. Meer info 
hierover krijgt u in januari 2019 en via de infobrochure die u van de lagere school 
meekrijgt.  
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