Inschrijvingen middelbare Steinerschool Leuven
Voor klas 7 (1e leerjaar A) schooljaar 2020-2021
20/05/2020

Aangezien de fysieke inschrijvingen omwille van Coronamaatregelen vanwege de overheid
opgeschort werden tot 31 augustus 2020, heeft de school ervoor gekozen om digitaal in te
schrijven. De voorrangsperiodes hebben omwille van de opschortingsmaatregelen nieuwe data
gekregen, anders dan deze eerder werden opgenomen in de inschrijvingsprocedure 2020-2021.


Voorrangsperiode 1 Broers en zussen
van 3 maart 2020 tot (opschorting wordt bij deze opgeheven op 26 mei) tot 26 mei 2020
Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare R. Steinerschool
Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de
Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen.
Indien u hier nog gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar
anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De inschrijving wordt verder digitaal afgehandeld.



Voorrangsperiode 2 Dubbele contingentering
van 27 mei tot 10 juni 2020
Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling).
Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden.
 Vanaf 9u 's ochtends kan u een mail sturen naar volgend adres:
anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De mails worden chronologisch behandeld.
 In de mail vermeldt u volgende gegevens:
In het ‘onderwerpveld’ vermeldt u ‘Inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’
In de mail vermeldt u:
1. Naam + voornaam kind + geslacht
2. Geboortedatum + plaats van geboorte
3. Mailadres en telefoonnummer waarop één van de ouders te bereiken is
4. Geef aan of het gaat om een indicator/niet-indicator leerling:
Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van
de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één
schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;


Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs
of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 Binnen de 4 dagen ontvangt u per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging
van een gerealiseerde inschrijving, ofwel van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een
uitgestelde inschrijving. De verdere afhandeling gebeurt digitaal.


Vrije inschrijvingen
vanaf 15 juni 2020 aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na
afspraak anne.dewever@steinerschoolleuven.be).
Voor uitgebreide info over de inschrijvingen verwijzen we u graag door naar de
‘inschrijvingsprocedure inschrijvingen 7e klas’ op onze website.

