Inschrijvingen schooljaar 2020-2021
ONLINE INSCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE IS MOGELIJK T.E.M. ZONDAG 5 JULI 2020.
DAARNA IS HET ENKEL MOGELIJK OM IN TE SCHRIJVEN OP ONZE CAMPUS OP 24-25-2627-28-31 AUGUSTUS VAN 9.00 TOT 12.00 UUR.
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

Vrije plaatsen 1A en 1B
In 1A hebben we nog 30 plaatsen. In 1B hebben we nog 9 plaatsen.
T.e.m. 5 juli kan u via onderstaande groene button online inschrijven. U
moet via de link de inschrijving afronden en zal door de school
gecontacteerd worden om de inschrijving te finaliseren.
Vrije inschrijvingen op onze campus op 24-25-26-27-28-31 augustus
van 9.00-12.00 uur
Enkel topsporters kunnen zich aanmelden voor het internaat. Hiervoor
stuurt u een mail naar internaat@karedingenhof.be

2A, 2B, tweede graad en derde graad
T.e.m. 5 juli kan u via onderstaande rode button online inschrijven. U
moet via de link de inschrijving afronden en zal door de school
gecontacteerd worden om de inschrijving te finaliseren.
Vrije inschrijvingen op onze campus op 24-25-26-27-28-31 augustus
van 9.00-12.00 uur
Onder de rode knop om in te schrijven vindt u een overzicht van de
beschikbare plaatsen.
Enkel topsporters kunnen zich aanmelden voor het internaat. Hiervoor
stuurt u een mail naar internaat@karedingenhof.be

Het invullen van het online document is geen officiële inschrijving. Het kan zijn dat u op een wachtlijst
terechtkomt. De school neemt spoedig contact met u op om de inschrijving verder te finaliseren of om te
melden dat u op een wachtlijst staat.
Volgende richtingen zijn volzet:
4LOSP (4de jaar lichamelijke opvoeding & sport)
5LOSP (5de jaar lichamelijke opvoeding & sport)
4STW (4de jaar sociaal-technische wetenschappen)
4VVO (4de jaar verzorging-voeding)
5VZ (5de jaar verzorging)
6VZ (6de jaar verzorging)
In volgende richtingen zijn nog enkele plaatsen:
1A (1ste jaar A-stroom): nog 30 plaatsen
2A (2de jaar A-stroom): nog 24 plaatsen
1B (1ste jaar B-stroom): nog 9 plaatsen
2B (2de jaar B-stroom): nog 22 plaatsen
3BM (3de jaar basismechanica): nog 22 plaatsen
4BM (4de jaar basismechanica): nog 11 plaatsen
3EM (3de jaar elektromechanica): nog 7 plaatsen
4EM (4de jaar elektromechanica): nog 7 plaatsen
5EM (5de jaar elektromechanica): nog 10 plaatsen
6EM (6de jaar elektromechanica): nog 3 plaatsen
3HZ (3de jaar haarzorg): nog 5 plaatsen
4HZ (4de jaar haarzorg): nog 9 plaatsen
3KAN (3de jaar kantoor): nog 4 plaatsen
4KAN (4de jaar kantoor): nog 6 plaatsen
5KAN (5de jaar kantoor): nog 1 plaats
6KAN (6de jaar kantoor): nog 1 plaats
3LOSP (3de jaar lichamelijke opvoeding & sport): nog 26 plaatsen
6LOSP (6de jaar lichamelijke opvoeding & sport): nog 1 plaats

3SPW (3de jaar sportwetenschappen): nog 3 plaatsen
4SPW (4de jaar sportwetenschappen): nog 3 plaatsen
5SPW (5de jaar sportwetenschappen): nog 10 plaatsen
6SPW (6de jaar sportwetenschappen): nog 7 plaatsen
3STW (3de jaar sociaal-technische wetenschappen): nog 13 plaatsen
5STW (5de jaar sociaal-technische wetenschappen): nog 4 plaatsen
6STW (6de jaar sociaal-technische wetenschappen): nog 6 plaatsen
3VVO: nog 9 plaatsen

Centrum Leren en Werken - deeltijds onderwijs
Vanaf 18 mei, 9.00 uur kan u via onderstaande gele button online
inschrijven. U moet via de link de inschrijving afronden en zal door de
school gecontacteerd worden om de inschrijving te finaliseren.

BRENG EEN VIRTUEEL BEZOEK AAN ONZE OPEN
CAMPUS, KLIK OP DE VERSCHILLENDE DOMEINEN:







