Çocuğunuzu Brüksel'de Hollandaca eğitim veren
ortaöğretim okuluna kaydettirmek ister misiniz?
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Tüm bilgileri INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE
web sitesinde bulabilirsiniz

1A İÇİN KAYIT PROSEDÜRÜ OLAN OKULLAR








Ocak: Erkek ve kız kardeşlere ve personel çocuklarına öncelik hakkı
4 Ocak tarihinden (saat 09:00) 15 Ocak 2021 tarihine (saat 16:00) kadar
Ocak-Şubat: Okulları tanıyın
Okulla iletişime geçin ve/veya ziyaret edin (mümkünse), okulun web sitesine bakın, diğer ebeveynlerle konuşun...
Mart: Okulları seçin ve çocuğunuzu inschrijveninbrussel.be web sitesinden kaydedin.
1 Mart tarihinden (saat 09:00) 26 Mart 2021 tarihine (saat 16:00) kadar
Lütfen dikkat: önce çocuğunuzu web sitesinden kaydetmeniz gerekiyor. Bu henüz kesin bir kayıt değildir.
6 Mayıs: E-posta veya bilgilendirme mektubunu okuyun. Çocuğunuza hangi okulda yer verildiği belirtilir
Mayıs: Çocuğunuzun yerleştirildiği okulla iletişime geçin ve çocuğunuzu kesin olarak kaydettirin
7 Mayıs tarihinden (saat 08:00) 1 Haziran 2021 tarihine kadar
Haziran: Serbest kayıt dönemi, boş kontenjan olan yerlerde
4 Haziran 2021 tarihinden (saat 09:00) itibaren
Eylül: İlk okul günü
1 Eylül 2021
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Ocak: Erkek ve kız kardeşlere ve personel çocuklarına öncelik hakkı
4 Ocak tarihinden (saat 09:00) 15 Ocak 2021 tarihine (saat 16:00) kadar
Ocak-Şubat: Okulları tanıyın
Okulla iletişime geçin ve/veya ziyaret edin (mümkünse), okulun web sitesine bakın, diğer ebeveynlerle konuşun...
Mayıs: 1’inci sınıfa kaydolma dönemi (1A ve 1B): Okulla iletişime geçin ve çocuğunuzu kaydettirin.
7 Mayıs tarihinden (saat 08:00) 1 Haziran 2021 tarihine kadar
Bu okullar kapasite nedeniyle çocuğunuzu reddedemez: yerinizden eminsiniz.
Mayıs: 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’nci, 7’nci sınıf kayıtları için: Okulla iletişime geçin ve çocuğunuzu kaydettirin
10 Mayıs tarihinden 26 Mayıs 2020 tarihine kadar
Hollandaca konuşan bir ebeveyni olan çocuklar için öncelik vardır.
Mayıs: 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’nci, 7’nci sınıf için serbest kayıt dönemi, boş kontenjan olan yerlerde
27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren
Haziran: 1’inci sınıf için (1A ve 1B) serbest kayıt dönemi, boş kontenjan olan yerlerde
4 Haziran 2021 tarihinden (saat 09:00) itibaren
Eylül: İlk okul günü
1 Eylül 2021

Kayıt prosedürü ile ilgili başka sorularınız var mı?
inschrijveninbrussel.be - 02 553 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be
Kaydolurken yardıma ihtiyacınız var mı?
Basılı broşürde Mart 2021'de telefonla veya e-posta yoluyla başvurunuzda size yardımcı olacak kuruluşları keşfedin.
Bazı organizasyonları randevu alarak ziyaret edebilirsiniz. Yalnız gidin ve koronavirüse karşı önlemlere her zaman uyun
lütfen. Yardım kuruluşlarının en son listesini inschrijveninbrussel.be web sitesinde bulabilirsiniz.

