Inschrijvingen voorrangsgroepen
2021-2022
Via onderstaand formulier kan u een leerling met voorrangsregeling digitaal inschrijven voor het
schooljaar 2020-2021 voor de OV4-werking van scholengroep 26.
Dit kan in de vestiging in Moorslede (specifieke autiwerking), in de vestiging in Heule
(geïntegreerde autiwerking) of in de vestiging in Marke (specifieke GES-werking).

* Vereist

1. Mijn kind behoort tot de volgende voorrangsregeling
Leerling behoort tot dezelfde leefentiteit (broer/zus is reeds ingeschreven in de school)
Leerling is een kind van een personeelslid op deze school
Leerling loopt op dit moment school in MPI Sterrebos
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Algemene gegevens
2. E-mailadres ouder/wettelijke voogd (inschrijvingsverantwoordelijke) *

3. Voornaam & familienaam ouder/wettelijke voogd (inschrijvingsverantwoordelijke) ? *

4. Telefoonnummer ouder/wettelijke voogd (inschrijvingsverantwoordelijke)? *

5. Voornaam leerling? *

6. Familienaam leerling? *

7. Domicilieadres - Adresregel 1 leerling (straat en huisnummer)? *
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8. Domicilieadres - Adresregel 2 leerling (postcode en gemeente)? *

9. Wenst ook in te schrijven in het internaat *
Ja
Nee

10. Kies je type: *
OV4 - Type 3
OV4 - Type 9
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OV4 - Type 3
11. Kies je studierichting (OV4 - T3)
1B
2BvL
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OV4 - Type 9
12. Kies je studierichting (OV4 - T9)
1A (vestiging Moorslede en vestiging Heule)
2A - basisoptie kunst en creatie (vestiging Moorslede en vestiging Heule)
2A - basisoptie STEM (vestiging Moorslede en vestiging Heule)
2A - basisoptie maatschappij en welzijn (enkel vestiging Moorslede)
3A tot 6A, 1B tot 6B, 3T tot 6T (vestiging Moorslede)
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Studieaanbod 1A
13. Studieaanbod : 1A – OV4 – Type 9 (vestiging Moorslede en vestiging Heule)
Ik kies enkel voor de werking in Moorslede
Ik kies enkel voor de werking in Heule
Ik kies in 1ste plaats voor de werking in Moorslede & in de 2de plaats voor de werking in
Heule.
Ik kies in 1ste plaats voor de werking in Heule & in de 2de plaats voor de werking in
Moorslede.
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Studieaanbod 2A
14. Studieaanbod: 2A – OV4 – Type 9 (vestiging Moorslede en vestiging Heule)
Ik kies enkel voor de werking in Moorslede.
Ik kies enkel voor de werking in Heule.
Ik kies in 1ste plaats voor de werking in Moorslede & in de 2de plaats voor de werking in
Heule.
Ik kies in 1ste plaats voor de werking in Heule & in de 2de plaats voor de werking in
Moorslede.
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Studieaanbod 3A tot 6A | 1B tot 6B | 3T tot 6T
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15. Studieaanbod: 3A tot 6A | 1B tot 6B | 3T tot 6T - OV4 - Type 9 (enkel in vestiging
Moorslede)
3ASO - richting natuurwetenschappen (domein STEM)
3ASO - richting humane wetenschappen (domein maatschappij & welzijn)
3ASO - richting architecturale & beeldende vorming (domein kunst & creatie)
4ASO - richting economie
4ASO- richting wetenschappen
5ASO - richting economie
5ASO - richting humane wetenschappen
5ASO - richting wetenschappen
6ASO - richting economie
6ASO - richting humane wetenschappen
6ASO - richting wetenschappen
3TSO - richting biotechnieken (domein STEM)
3TSO - richting maatschappij & welzijn (domein maatschappij & welzijn)
3TSO - richting grafische technieken (domein kunst & creatie)
4TSO - richting grafische media
5TSO - richting multimedia
6TSO - richting multimedia
1B
BVL
3BSO - richting tuinbouw (domein STEM)
3BSO - richting zorg & welzijn (domein maatschappij & welzijn)
3BSO - richting publiciteit & etalage (domein kunst & creatie)
4BSO - richting plant, dier & milieu
5BSO - richting tuinbouw & groenvoorziening
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6BSO - richting tuinbouw & groenvoorziening

2/9/2021

Overige informatie
16. Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er een
goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor de school? *
Ja
Nee
Niet van toepassing

17. Is er een verwijsbrief van het huidig CLB naar buitengewoon secundair onderwijs
opleidingsvorm 4 type 3 of 9? *
Ja
Nee

18. Is er een inschatting van mobiliteit van het huidig CLB omtrent de
vervoersmogelijkheden van en naar onze school? *
Ja
Nee

19. Ik bevestig dat ik de gegevens correct en waarheidsgetrouw heb ingevuld.Indien er
geen goedkeuring is van de andere ouder tot keuze voor de school en/of indien er
geen verwijsbrief van het huidig CLB naar buitengewoon secundair onderwijs
opleidingsvorm 4 type 3 of 9 is dan vervalt deze aanmelding gezien dit een
aanmelding op eer betreft. *
Bevestiging
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Deze inhoud is niet door Microsoft gemaakt noch goedgekeurd. De gegevens die u verzendt, zal worden gestuurd naar de eigenaar van het formulier.

Microsoft Forms
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