
Gent, 04/01/2021 

 

 
 

  VBS Sint-Paulus  -  Smidsestraat 76 9000 Gent 

                                            09/222 21 97  - directie@spsmidse.be 

Beste ouder, 

 

Heb je een kind geboren in 2018 of 2019? Wil je jouw kind aanmelden of inschrijven? We helpen jou met 

deze brief op weg. 

 

Goed om te weten. 

* Opendeurdagen zijn op dit ogenblik verboden. Je kan wel een rondleiding in de school krijgen. Dit is 

steeds volgens de veiligheidsmaatregelen, na de lesuren, maximaal met 3 personen en altijd op afspraak 

(09/222 21 97 of directie@spsmidse.be ).  

* Het pedagogisch project en het schoolreglement van de school kan je op onze website raadplegen via  

https://www.spsmidse.be/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-01-schoolreglement-2020-2021.pdf . 

Je kan dit ook telefonisch of per mail aanvragen. We bezorgen het jou op papier of digitaal.  

 

Je hebt een kind geboren in 2018. 

Alle 24 plaatsen zijn ingenomen. Je kan je kind wel op onze wachtlijst zetten. We verwittigen jou dan zodra 

er een plaatsje vrijkomt. 

 

Je hebt een kind geboren in 2019. 

We voorzien 24 plaatsen.  

* Ben je een ouder die reeds een kind op onze school heeft? Jij krijgt voorrang. Je kan jouw kind eerst 

inschrijven.  

 Geef aan secretariaatsmedewerker Christa of directeur Peter door dat je een kind hebt dat in 2019 

geboren is.  

 Je ontvangt een document. Vul dit document in. 

 Bezorg volgende 3 zaken tussen 18 en 29 januari 2021 aan het secretariaat: 

o het ingevulde document 

o een kopie van de identiteitskaart van je kind 

o het akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement 

 Je bent zeker van de inschrijving van jouw kind. 

* Heb je nog geen kind op onze school? Je moet nog even wachten. 

 Normaal gezien ontvang je vóór 1 januari een omslag met de nodige uitleg vanwege het LOP. 

Krijg/kreeg je die omslag op 1 januari nog niet? Raadpleeg de digitale info die wij nu reeds hebben. 

Je vindt die info op onze website: 

https://www.lop.be/lop/files/_uploaded/gentbao/20201116_brochure_WEB.pdf . 

 Spreek met secretariaatsmedewerker Christa of directeur Peter af wanneer je een rondleiding kan 

krijgen.  

 Meld je kind tussen 24 februari 12 uur en 19 maart 12 uur via de website van het LOP aan: 

https://meldjeaanbasis.gent.be . 

 Op 26 maart ontvangen zowel onze school als  de ouders een bericht van het LOP met de 

schooltoewijzingen en verdere informatie.  

 Mag je inschrijven in onze school? Breng de nodige documenten voor de inschrijving tussen 29 

maart en 30 april in orde. Secretariaatsmedewerker Christa zal met jullie overleggen op welke 

manier jullie de documenten krijgen en indienen. 

 

We wensen jullie alvast heel veel succes! 

   

     directeur Peter  en schoolteam 
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