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INSTAPDAGEN  

 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

Kinderen geboren 

t.e.m. 

komen na….. dus vanaf… 

01/03/15 Zomervakantie 01/09/17 

06/05/15 Herfstvakantie 06/11/17 

08/07/15 Kerstvakantie 08/01/18 

01/08/15 Instap 1 februari 01/02/18 

19/08/15 Krokusvakantie 19/02/18 

16/10/15 Paasvakantie 16/04/18 

14/11/15 Hemelvaart 14/05/18 

 

 
 vrijdag 1 september 2017:  

alle kleuters geboren tot en met 1 maart 2015 

 

 

 maandag 6 november 2017 – herfstvakantie: 

alle kleuters geboren tot en met 6 mei 2015  

 

inschrijving:  

woensdag  11 oktober 2017 – van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag  11 oktober 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 25 oktober 2017 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 25 oktober 2017 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 8 januari 2018 – kerstvakantie: 

alle kleuters geboren tot en met 8 juli 2015 

 

inschrijving: 

woensdag  29 november 2017 - van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag  29 november 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 20 december 2017 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 20 december 2017 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 
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 donderdag 1 februari 2018 

alle kleuters geboren tot en met 1 augustus 2015 

 

inschrijving: 

woensdag 29 november 2017 - van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag 29 november 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 24 januari 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 24januari 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 19 februari 2018 – krokusvakantie 

alle kleuters geboren tot en met 19 augustus 2015 

 

inschrijving: 

woensdag 29 november 2017 - van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag 29 november 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 17 februari 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 17 februari 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 16 april 2018 – paasvakantie 

alle kleuters geboren tot en met 16 oktober 2015 

 

inschrijving: 

woensdag 14 maart 2018- van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag 14 maart 2018 - van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag  28  maart 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag  28 maart 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 14 mei 2018 – Hemelvaart 

alle kleuters geboren tot en met 14 november 2015 

 

inschrijving: 

woensdag  14maart 2018- van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag  14 maart 2018 - van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag  2 mei 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag  2 mei 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 3 september 2018 starten alle kleuters geboren tot en met 3 maart 2015 
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Vanaf 1 maart inschrijvingen kleuters schooljaar 2018- 2019 
 
 
1 maart infomoment voor alle nieuwe ouders 2018-2019:  
Om 10.30 en 19.30u  

 
Avondinschrijvingen 
Maandag 28 mei 2018  18.00 – 20.00 u in de Wervetuin en Duizendpoot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven gebeurt op het bureel van de directie voor de Duizendpoot of in de Wervetuin 

op voorziene data of na afspraak: 

 

 014/50.93.40 

 0495/69.16.17 

 directie@ks-vorselaar.be 
 

BUREEL DIRECTIE :  

 

 Lepelstraat 38a, 2290 Vorselaar 

 Graag SIS-kaart meebrengen a.u.b. 
 
 
INSCHRIJVINGSMOMENTEN IN DE GROTE VAKANTIE  

 

Alle werkdagen 3 juli tot en met 7 juli 2018 

Van 09.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.30 uur en na afspraak 

Alle werkdagen vanaf 21 augustus 2018 

Van 09.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.30 uur en na afspraak 

De inschrijvingen gebeuren in de Kleuterschool De Duizendpoot 

Lepelstraat 38 a- 2290 Vorselaar 

 

 

U schrijft uw kind apart in voor de periode van het kleuteronderwijs en voor de 

periode van het lager onderwijs. Bij de inschrijving dient een officieel document 

te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap 

aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind 

zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, een 

kopie van de KID-ID, …). 

 

In principe is uw kind dan ingeschreven tot op het einde van het kleuteronderwijs. 

Kinderen worden ingeschreven tot zolang de veiligheid wegens materiële 

omstandigheden niet in het gedrang komt. Het is dus mogelijk dat op een bepaald 

ogenblik de inschrijvingen voor een bepaalde leeftijdsgroep afgesloten worden. 

 

mailto:directie@ks-vorselaar.be



