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Info en Inschrijvingen in EDUGO scholengroep - zomer 2016 
 

 

campussen secundair en basisscholen - zomer 2016 - v3 

Campus DE BRUG  

Authentieke eerste 

graad Oostakker 

Van 1 juli – 7 juli 2016 en vanaf 16 

augustus 2016: 

telkens van: 

09.00 u - 12.00 u en 13.30 u - 18.00 

u, dit zowel voor informatie als voor 

inschrijvingen (niet op zaterdag en 

zondag). 

Campus DE TOREN  Humaniora Oostakker 

Van 1 juli - 7 juli 2016 en vanaf 16 

augustus 2016: 

telkens van: 

09.00 u - 12.00 u en 13.30 u - 18.00 

u, dit zowel voor informatie als voor 

inschrijvingen (niet op zaterdag en 

zondag). 

Campus  LOCHRISTI 

Eerstegraad + 

TSO/BSO  

Sociale sector Lochristi 

Van 1 juli - 7 juli 2016 en vanaf 16 

augustus 2016: 

telkens van: 
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn wij 
bereikbaar van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 
13.00 u. tot 16.00 u. 
Op dinsdag en donderdag zijn wij bereikbaar 
van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 
17.00 u. 

Campus GLORIEUX  

School voor 

wetenschap en 

techniek 

Bovenbouw TSO/BSO 

Nijverheidssector 

Oostakker 

Van 1 juli - 7 juli 2016 en vanaf 16 

augustus 2016: 

telkens van: 

09.00 u - 12.00 u en 13.30 u - 18.00 

u, dit zowel voor informatie als voor 

inschrijvingen. 

 

Bijkomend:  

speciale info- en open-atelierdagen op 

volgende zaterdagen: 

zaterdag 2 juli: 09.00 u  - 11.30 u   

zaterdag 27 aug.: 09.00 u - 11.30 u 

Campus Glorieux- 

Deeltijds onderwijs 

Deeltijds Beroeps 

Secundair Onderwijs 

Oostakker 

Elke dag: 

na afspraak  op het nummer  

09 255 91 27 of  0473 218 834 

(dhr. Carl Malfliet) 

Kleuterschool 

Lourdes-Meerhout 

Kleuter onderwijs 

Oostakker 

Er is nog beperkte mogelijkheid tot 

inschrijven voor het schooljaar 

2015-2016.  

Inlichtingen over het schoolgebeuren 

tot 1 juli en vanaf 21 augustus 2015. 

Na telefonische afspraak op het nr. 

09 259 02 92.  
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Lagere school 

Slotendries 

Lager onderwijs-

Oostakker 

1 juli - 3 juli 2016:  

in de voormiddag van 10.00 u - 12.00 

u na  telefonische afspraak  op nr.:  

09 259 02 93. 

 

Vanaf 22 augustus 2016: 

na  telefonische afspraak  op nr.:  

09 259 02 93. 

Inschrijving gebeurt a.d.h.v. een 

identificatiebewijs van uw kind. Gelieve 

de SIS-kaart of kids-ID van uw kind 

mee te brengen. Om zicht te krijgen op 

de groepen waar er nog plaats is, kan 

je www.meldjeaan.be raadplegen. 

Sint-Vincentius  
  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

Sint-Bernadette Gent 
  

  

  

  

  

  

Kleuter - en  

Lager onderwijs 

Oostakker 

   

  
 
 
  

  

  

 

 

 
 

 

Kleuter - en  
Lager onderwijs Gent 

  

  

  

 
   

Sint-Vincentius:  

 

1 juli - 3 juli 2016:  

in de voormiddag van 10.00 u - 12.00 

u na  telefonische afspraak  op nr.:  

kleuter: 0475 33 08 09 –  

nr. lager:0498 76 97 31- 

algemeen 09 259 21 01 

 

Vanaf 22 augustus 2016: 

na  telefonische afspraak  op nr.:  

kleuter: 0475 33 08 09   

nr. lager:0498 76 97 31 

algemeen 09 259 21 01 

Inschrijving gebeurt a.d.h.v. een 

identificatiebewijs van uw kind. Gelieve 

de SIS-kaart of kids-ID van uw kind 

mee te brengen. Om zicht te krijgen op 

de groepen waar er nog plaats is, kan 
je www.meldjeaan.be raadplegen.  

Sint-Bernadette:  

 

Van 1 juli - 3 juli 2016:  

na  telefonische afspraak  op nr. 0475 
33 08 09 

Vanaf 22 augustus 2016: 

na  telefonische afspraak  op nr. 0475 
33 08 09 

Inschrijving gebeurt a.d.h.v. een 

identificatiebewijs van uw kind. Gelieve 

de SIS-kaart of kids-ID van uw kind 

mee te brengen. Om zicht te krijgen op 

de groepen waar er nog plaats is, kan 

je www.meldjeaan.be raadplegen.  

 


