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Home  
Tijdens de openschooldagen van de campussen, kan u ook contact opnemen met het   
internaat. Ons internaat is enkel voor leerlingen van het secundair onderwijs. 

Openschooldagen 2016 

Campus  

LOCHRISTI  

Eerstegraad + 

TSO/BSO  

Sociale sector 

Lochristi 

zaterdag 5 

maart 2016 
13u30-18u 

Campus DE 

TOREN 

Humaniora 

Oostakker 
vrijdag 18 

maart 2016 
Nacht van De Toren 

18-22u 

Campus DE BRUG  

Authentieke 

eerstegraadschool 

Oostakker 

zat. 5 maart 

--- 

zaterdag 16 

april 2016 

Info- en inschrijvingsdag 9u-13u30 

--- 

Openschool 13u30-18u 

 

Campus 

GLORIEUX 

school voor 

wetenschap & 

techniek  

Bovenbouw 

TSO/BSO 

Nijverheidssector 

Oostakker 

zaterdag 21 

mei 2016 
14-18u30 

Jobbeurs Technical(l) 13-17u 

Kleuterschool 

Meerhout  

Oostakker 
zaterdag 21 

mei 2016 

Tuinfeest,11u30-13u30u 

Aansluitend Spaghetti tot 18u 

Kleuterschool 

Lourdes  

 

Oostakker 
zaterdag 28 

mei 2016 
14-18u 

Lagere school 

Slotendries  

 

Oostakker 
zaterdag 28 

mei 2016 
14-18u 

Sint-Vincentius  

 

Kleuter en Lager 

onderwijs 

Oostakker 

zondag 29 mei 

2016 
Schoolfeest 

12-18u 

Sint-Bernadette 

Gent  

 

Kleuter en Lager 

onderwijs 

Gent 

zaterdag 4 

juni 2016 
Schoolfeest 

14-17u 

Inschrijvingen basisschool (kleuter / lager):  
aparte inschrijfprocedure: zie volgende pagina 
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Inschrijvingen basisschool (kleuter / lager):  
aparte inschrijfprocedure 

"Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven in een van onze kleuter- en/of lagere scholen voor het 

schooljaar 2016-2017? 

Vanaf 29 januari 2016, (om 12 ‘s middags) uur, tot en met 19 februari 2016, (om 12 uur ‘s 

middags), kan je je kind digitaal aanmelden via de site ' http://meldjeaan.gent.be ‘.   
U vindt de volledige brochure  met kalender hieromtrent in pdf op 

http://www.lop.be/lop/files/_uploaded/gentbao/brochureMJA2016.pdf.  

Op vrijdag 26 februari 2016 ontvangen de ouders dan een mail met de scholen waarvoor ze 

een toegangsticket kregen. 

Indien je voor een van onze basisscholen een ticket kreeg, dan neem je best eerst telefonisch 

contact op met de school voor een afspraak.  Dit kan gebeuren vanaf 1 maart tot ten met 21 

maart, binnen de schooluren. 

Mocht je echter om een of andere reden geen gebruik gemaakt hebben van de 

aanmeldingsperiode of geen ticket hebben ontvangen voor onze scholen, dan kan je vanaf 12 

april 2016 contact opnemen met de directie van de school.  

Of je kind dan effectief ingeschreven kan worden hangt af van het aantal vrije plaatsen." 

 

Soms is er bijkomende info: zie eigen startpagina van de basisscholen. 

 

 

 

   


