INSCHRIJVEN/AANMELDEN
SCHOOLJAAR 2020 - 2021
Uw zoon/dochter gaat volgend schooljaar naar een nieuwe school. Vanaf 2 maart 2020 moet u in Turnhout zich hiervoor
aanmelden op de website: www.kiesjouwschool.be . Hier volgt u de stappen van de website.

Opgelet: aanmelden moet gebeuren voor 31 maart 2020 !

Hulp nodig?




Op 28 januari 2020 om 20.00 uur is er een infoavond in Thomas More Turnhout.
Hier wordt uitgelegd hoe u moet aanmelden en welke stappen u moet volgen.
U mag ook steeds langskomen op het secretariaat van de lagere school waar wij u graag verder helpen.

Op vrijdag 14 februari organiseert onze school een kijkdag om 8.45 uur. Tijdens dit moment kan u zien hoe onze school
werkt. Voor ouders die overdag niet kunnen, is er een infomoment: dinsdag 11 februari om 19.00 uur. Hier krijgt u enkel
informatie en ziet u de school niet in actie.
Als uw zoon/dochter is aangemeld, krijgt u bericht voor 20 april in welke school u uw kind kan inschrijven. Dan mag u onze
school contacteren op het nummer 014 41 17 02 of langskomen om een afspraak te maken voor de inschrijving tussen 4 en
26 mei.

Alle belangrijke data even op een rij:
28 januari 2020 om 20.00 uur
11 februari 2020
14 februari 2020
2 maart – 31 maart 2020
Voor 20 april 2020
Als u bericht hebt ontvangen
van Stad Turnhout
4 mei – 26 mei 2020

Infoavond over het nieuwe aanmeldingssysteem in Thomas More Turnhout. (niet
verplicht)
Infomoment om 19.00 uur voor ouder die overdag niet kunnen.

Kijkdag in onze lagere school om 8.45 uur.
Aanmelden via www.kiesjouwschool.be
U ontvangt van Stad Turnhout een bericht in welke school u uw kind kan
inschrijven.
Contacteer de lagere school: 014 41 17 02 of kom langs om een afspraak te
maken.
Inschrijven van uw zoon/dochter na afspraak.

Oeps! Ik ben me vergeten aan te melden.
Vanaf 29 mei kan u rechtstreeks contact opnemen met onze school voor een vrije inschrijving. Samen kijken we dan of er
nog een plaatsje vrij is voor uw kind.
Indien er twijfel is bij de overstap naar het 1ste leerjaar, raden wij u aan toch in te schrijven om zeker te zijn van een plaats.
Een uitschrijving is later steeds mogelijk.
Hebt u nog vragen? Kom gerust langs!
Wij verwelkomen jullie graag!
Met vriendelijke groeten,
Annemie Daemen
Directie
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