
 

Hartelijk welkom in Hasp-O Stadsrand!

  

 

INFOMOMENTEN 2023 (NIEUWE LEERLINGEN) 

Zaterdag 11 maart en zondagvoormiddag 23 april: individuele 

rondleidingen met gepersonaliseerde informatie 

Op zaterdag 11 maart en zondagvoormiddag 23 april organiseren we voor elke nieuwe 

leerling een individuele rondleiding op school met gepersonaliseerde informatie. Als je 

graag zo’n rondleiding met gepersonaliseerde informatie wenst, maak dan zeker op 

voorhand een afspraak via  011 68 23 39 (tijdens de schooluren). 

Zondagnamiddag 23 april (13u-18u): opendeurnamiddag   

Op zondagnamiddag 23 april organiseren we een gezellige opendeurnamiddag van 13u 

tot 18u. Iedereen is dan welkom. Je kan dan de sfeer van onze school komen 

opsnuiven. 

 

INSCHRIJVINGEN 2023 (NIEUWE LEERLINGEN) 

Hoe inschrijven in Hasp-O Stadsrand?  

Als je je zoon/dochter wil inschrijven kan je gewoon telefonisch contact opnemen met 
ons op  011 68 23 39 tijdens de schooluren of je kan ook in de zomervakantie 

langskomen in onze school op de volgende momenten: 

Zaterdag 1 juli: van 9u tot 13u 

Maandag 3 juli: van 10u tot 14u en van 16u tot 20u 



Dinsdag 4 juli: van 16u tot 20u 

Woensdag 5 juli: van 14u tot 18u 

Donderdag 6 juli: van 10u tot 14u 

Woensdag 16 augustus: van 10u tot 14u 

Donderdag 17 augustus: van 14u tot 18u 

Vrijdag 18 augustus: van 16u tot 20u 

Zaterdag 19 augustus: van 10u tot 14u 

Maandag 21 augustus: van 10u tot 18u 

Vanaf dinsdag 22 augustus is inschrijven enkel nog mogelijk op afspraak ( 011 

68 23 39). 

Voor een goede organisatie van het nieuwe schooljaar adviseren we je vóór 5 juli 

in te schrijven. Dan kan je je boeken op tijd bestellen, zodat je die zeker voor de 

start van het schooljaar ontvangt.  

 

Wie kan het kind inschrijven? 

Bij minderjarige kinderen dient minstens één van de ouders (of voogd) aanwezig te zijn. 

Een meerderjarig kind kan zichzelf inschrijven. 

 

Wat breng je mee wanneer je komt inschrijven?  

Om in te schrijven breng je best de volgende documenten mee:  

 getuigschrift basisonderwijs (voor inschrijving in het 1ste leerjaar 

A) of attest basisonderwijs (voor inschrijving in het 1ste leerjaar 

B);  

 je laatste rapport (met eindbeslissing); 

 je identiteitskaart; 

 eventuele andere attesten (bv. leerstoornis, advies CLB …) 

 

Je inschrijving is definitief na je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch 

project van onze school door minstens één ouder (of voogd). 

 

Wil je je kind inschrijven voor het 1ste leerjaar B? 

Opdat we optimale zorg kunnen verlenen, kan een inschrijving voor het 1ste leerjaar B 

enkel na een intakegesprek met iemand van ons zorgteam. Indien je je komt inschrijven 



voor het 1ste leerjaar B en/of als de leerling extra zorg nodig heeft, vragen wij om dit te 

steeds te melden bij het maken van de afspraak ( 011 68 23 39). Zo kunnen we ervoor 

zorgen dat iemand van het zorgteam aanwezig is bij de inschrijving. 

 

Geldt er een maximumcapaciteit bij de inschrijvingen?  

Voor meer informatie over maximumcapaciteit en aantal vrije plaatsen: 

zie www.naarschoolinsinttruiden.be 

http://www.lop.be/

