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 Sint-Amandsberg, 21 februari 2022 
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 
 

Spaceclass L6 
Van woensdag 23 februari 2022 t.e.m. vrijdag 25 februari 2022 gaan de kinderen van het 6de leerjaar op spaceclass. Wij 
wensen hen een fijne en toffe tijd toe!  
 
Onderwijs schakelt naar code oranje  
Vanaf zaterdag 19 februari schakelt het onderwijs naar code oranje.  
Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen op school.  

 
LOP Gent basisonderwijs (+ Merelbeke)  
Gewoon onderwijs: Inschrijvingen zonder voorrangsperiode - voor het schooljaar 2022-2023  

 17-28 januari 2022: inschrijven kinderen °2020 met voorrang broer/zus en kind van personeel  

 16 februari 2022 (12u ’s middags) tot 16 maart 2022 (12u ’s middags) : aanmelden via 
https://meldjeaanbasis.gent.be   

 28 maart 2022: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en scholen 

 29 maart 2022 tot 4 mei 2022: inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure 

 Vanaf 6 mei 2022: start vrije inschrijvingen 

 De aanmeldperiode is van toepassing voor kinderen die geboren zijn in 2020 en voor kinderen (KLS, LG) die 
van school willen veranderen. Ook voor kinderen (KLS) die nog niet zijn ingeschreven in een school, is de 
aanmeldperiode van toepassing. Deze kinderen kunnen aanmelden mét voorrang broer/zus als er van 
hetzelfde gezin al een kind van uw gezin op school is ingeschreven. Of u kan aanmelden met voorrang kind 
van personeel als u als personeelslid bent aangesteld op onze school. Na de aanmeldperiode is er geen 
voorrang broer/zus of kind van personeel meer mogelijk. 

 Kinderen die reeds bij ons schoollopen, zullen via een herbevestigingsdocument (in de maand juni) kunnen 
aanduiden dat zij voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw  wensen school te lopen op De Wijze Boom. Aan 
de hand hiervan kunnen wij onze schoolorganisatie optimaal vormgeven.  

 
Info bestemd voor alle kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs 

 Aanmelden  en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A 
en eerste leerjaar B) en buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en 
eerste leerjaar B).  

 Aanmelden? https://meldjeaansecundair.gent.be  

 Informatie? www.aanmeldensecundairescholen.gent  

 De belangrijkste data op een rij: 
- Van 21 maart (12u ’s middags) tot en met 22 april 2022 (12u ’s middags): aanmeldingsperiode voor 

alle kinderen  
- 4 mei 2022: uiterlijke datum bekendmaking resultaten  
- Van 6 mei tot en met 31 mei 2022: inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing  
- 6 mei 2022 om 9u: start vrije inschrijving (niet aangemeld/geen toewijzing)  

 
 
Krokusvakantie: MA 28/02 t.e.m. VR 04/03  
Van maandag 28 februari 2022 t.e.m. vrijdag 4 maart 2022 is het 
krokusvakantie. Wij zien onze WIJZE BOOM kinderen héél graag op 
maandag 7 maart 2022 terug!  
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Storm Eunice 
We willen al onze ouders bedanken om zo flexibel om te springen met het stormweer. Vrijdag is duidelijk gebleken dat 
het schorsen van de lessen de juiste beslissing was. Helaas heeft één van onze Wijze Bomen alsook één van onze 
fietsenrekken de storm niet overleefd. Samen met het oudercomité bekijken we hoe we de boom eventueel kunnen 
hergebruiken. 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde 
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