Çocuğunuzu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Brüksel'de Hollandaca
eğitim veren ortaöğretim okuluna kayıt ettirmek ister misiniz?
Tüm bilgileri inschrijveninbrussel.be web sitesinden bulabilirsiniz

1A İÇİN KAYIT PROSEDÜRÜ OLAN OKULLAR










Ocak: Erkek ve kız kardeşlere ve personel çocuklarına öncelik hakkı
6 Ocak tarihinden (saat 09:00) 17 Ocak 2020 tarihine (saat 16:00) kadar
Ocak-Şubat: Okulları tanıyın
Tanıtım gününe gelin, bir okulu ziyaret edin, yalnız veya diğer ebeveynlerle ...
Mart: Okulları seçin ve çocuğunuzu inschrijveninbrussel.be web sitesinden kaydedin.
2 Mart tarihinden (saat 09:00) 31 Mart 2020 tarihine (saat 16:00) kadar
Lütfen dikkat: önce çocuğunuzu web sitesinden kaydetmeniz gerekiyor. Bu henüz kesin bir kayıt
değildir.
8 Mayıs: E-posta veya bilgi mektubunu okuyun.
Çocuğunuza hangi okulda yer verildiği belirtilir
Mayıs: Çocuğunuzu yerleştirildiği okula gidin ve çocuğunuzu kesin olarak kayıt ettirin
11 Mayıs tarihinden (saat 08:00) 3 Haziran 2020 tarihine (saat 12:00) kadar
Haziran: Serbest kayıt dönemi, boş kontenjan olan yerlerde
8 Haziran 2020 tarihinden itibaren
Eylül: İlk okul günü
1 Eylül 2020

KAYIT PROSEDÜRÜ OLMAYAN OKULLAR










Ocak: Erkek ve kız kardeşlere ve personel çocuklarına öncelik hakkı
6 Ocak tarihinden (saat 09:00) 17 Ocak 2020 tarihine (saat 16:00) kadar
Ocak-Şubat: Okulları tanıyın
Tanıtım gününe gelin, bir okulu ziyaret edin, yalnız veya diğer ebeveynlerle ...
Mayıs: 1’nci sınıf kaydolma dönemi (1A ve 1B): Okula gidin ve çocuğunuzu kayıt ettirin.
11 Mayıs tarihinden (saat 08:00) 3 Haziran 2020 tarihine (saat 12:00) kadar
Mayıs: 2’nci, 3’ncü, 4’ncü, 5’nci, 6’nci, 7’nci sınıf kayıtları için: Okula gidin ve çocuğunuzu kayıt ettirin
13 Mayıs tarihinden 28 Mayıs 2020 tarihine kadar
Haziran: 1’nci sınıf için serbest kayıt dönemi, boş kontenjan var olan yerlerde
8 Haziran 2020 tarihinden itibaren
Haziran: 2’nci, 3’ncü, 4’ncü, 5’nci, 6’nci, 7’nci sınıf için serbest kayıt dönemi, boş kontenjan var olan
yerlerde
22 Haziran 2020 tarihinden itibaren
Eylül: İlk okul günü
1 Eylül 2020

KAYIT PROSEDÜRÜ İLE İLGİLİ SORULARINIZ MI VAR?
Tanıtım günleri, okul ziyaretleri, boş kontenjan, öncelik hakkı, nasıl kayıt yaptırmanız gerektiği, yardım
eden kuruluşlar ... ile ilgili tüm bilgileri inschrijveninbrussel.be web sitesinden bulabilirsiniz.
 inschrijveninbrussel.be - 02 553 30 20 - lop.brussel@vlaanderen.be

