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Hoe kan je je kindje inschrijven vanaf 7 maart 2022 in De Parel ?
Vanaf 7 maart 2022 kunnen kinderen van het geboortejaar 2020 die nog geen broer of zus hebben in
onze school, ingeschreven worden.
Er zijn 2 mogelijkheden om je kindje in te schrijven vanaf maandag 7 maart 2022 :
1) Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier samen met een kopie van de ISI+kaart of een kopie
van de kidsID van je kind door via mail naar directie.deparel@ksdh.be
2) Heb je hulp nodig bij het invullen van de documenten of kom je liever fysiek langs om je kind
in te schrijven ? Kom dan op maandag 7 maart 2022 langs op school tussen 8 u. en 11.30 u. of
maak een afspraak op een latere datum via directie.deparel@ksdh.be of 09/230.81.51.
Enkele richtlijnen bij het invullen van de inschrijvingsformulieren
Pagina 1 :
• Stamboeknummer: hoef je niet in te vullen. Dit is het nummer dat een kind toegekend krijgt
van zodra het is ingeschreven in de school.
• Rijksregisternummer van het kind: je vindt dit nummer op de achterzijde van de kidsID of op
de ISI+ kaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van
het kind aanduiden.
• Klas : 1KA (= wijkschool) of 1KB (= hoofdschool)
• Instapdatum. Deze kan je berekenen op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-deinstapdatum-voor-je-kleuter
Pagina 2 en 3 : alle gegevens invullen
Pagina 4 :
• Behoor je tot één van de categorieën vermeld onder nummer 6 of 7 ? Neem dan telefonisch
contact op met de school. Zo niet, ga naar nummer 9.
• Nr 9 : Naam van je kind invullen. Status inschrijving, datum en uur van inschrijving wordt
door de directie zelf ingevuld. De datum en het tijdstip waarop je mail verstuurd wordt of je
documenten worden afgegeven, wordt nadien door de directie overgenomen op jouw
documenten. In de loop van de dag ontvang je een mail waarin je verneemt of je inschrijving
gerealiseerd werd alsook in welke afdeling.
• Nr 9 : Enkel in het vakje rechts onderaan naam noteren van de ouders + handtekening
plaatsen.
Pagina 6: toestemming publicatie: hierop mag je alles al invullen
Pagina 9 en 10: vragenlijst achtergrond kind: van punt 1 tot en met punt 4 (+ handtekening)- geen
datum invullen a.u.b. Opgelet : duid bij elke vraag maar 1 bolletje aan.

