Collegelaan 36, 2140 Borgerhout

Basisschool

tel: 03 217 44 10
e-mail: directeur.ls @xaco.be

Een broer of zus inschrijven in onze basisschool.
Beste ouder
Wilt u een broertje of zusje van uw kind inschrijven op het Xaveriuscollege - lagere school
of kleuterschool voor volgend schooljaar? Weet dan dat u voorrang krijgt om broers en
zussen aan te melden.
De voorrangsperiode loopt van vrijdag 1 februari 2019 om 9:30 uur tot en met dinsdag
15 februari 2019 om 17:00 uur.
Om broers of zussen in te schrijven in onze school, moet u ze eerst aanmelden via de
website http://meldjeaan.antwerpen.be.
Op onze website http://ls.xaco.be/informatie/inschrijvingen/ vindt u onder ‘inschrijvingen’ nog
bijkomende uitleg.
Hebt u verder nog specifieke vragen? Of hebt u hulp nodig om uw kind aan te melden?
Dan helpt ook de helpdesk u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur
Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
website: http://meldjeaan.antwerpen.be
website voor anderstalige brochures: www.lop.be > LOP Antwerpen > basis >
inschrijvingsbeleid > registratiedocumenten

We verwelkomen uw kind alvast met open armen en wensen het nu al veel succes bij zijn
eerste stapjes in onze school.

Met vriendelijke groeten,
Dirk Dobbeleers
Directeur basisschool

Het leerkrachtenteam
van de basisschool

Vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen (vzw IgnAS)
zetel: Frankrijklei 77 – 2000 Antwerpen
Tel. 03 233 42 24 - E-mail: ignasvzw@telenet.be
ondernemingsnummer 0641.976.979
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