
Inschrijving met voorrang 
voor 2022-2023 
in basisschool het Anker

Beste ouders, 
Beste kandidaat leerling, 
Deze inschrijving is voor broers of zussen van leerlingen op school of kinderen van personeel van 
de school. 
Door de huidige coronamaatregelen laten we de inschrijvingen niet op school doorgaan. 
Voor schooljaar 2022-2023 moeten jullie digitaal inschrijven door dit formulier in te vullen en 
digitaal te verzenden. 
De goedkeuring van de inschrijvingen worden bepaald door de chronologische volgorde van 
digitaal indienen. 
Gelieve alles correct in te vullen. We nemen binnen een week via telefoon of mail contact op met 
jullie met de melding als je plaats hebt of niet in onze school. Daarna spreken we verder af om de 
inschrijving te finaliseren en onze school te leren kennen. 
Heb je problemen met invullen, neem contact op met de school: 
Hans Buyle 
Directeur BuBaO Het Anker 
Tel. 050 39 09 35 - GSM 0499 72 63 13 
Of via de intakecoördinatoren:  
Leen Nevens (voor type 3, kinderen met gedrags- en emotionele stoornis)  
Tel. 050 39 09 35 - GSM 0474 88 52 62 
Of Silke Schaepdrijver (voor type 9, kinderen met Autisme)  
Tel. 050 39 09 35 - GSM 0484 77 61 39 

Dank alvast voor de interesse! 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Buyle 
Directeur BuBaO Het Anker

* Vereist

3/27/2022



Ik schrijf mijn kind in voor * 1.

Kleuter Type 3 (gedrags- en emotionele stoornis) vestiging Het Anker

Kleuter Type 9 (autisme) vestiging Het Anker

Lager Type 3 vestiging Het Anker

Lager Type 9 vestiging Het Anker

Lager Type 9 vestiging De Polder

Familienaam van de leerling * 2.

 

Voornaam van de leerling * 3.

 

Notatie: d/M/yyyy

Geboortedatum van de leerling * 4.

 

Rijksregisternummer van de leerling (zie achterkant Identiteitskaart) * 5.

 

Geslacht van de leerling * 6.

Jongen

Meisje
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Domicilieadres van de leerling: straat en nummer * 7.

 

Domicilieadres van de leerling: postcode en gemeente * 8.

 

Naam van de broer of zus van de leerling die al op school zit in Het Anker * 9.

 

Naam van het personeelslid als ouder van de leerling10.

 

Familienaam en voornaam van de vader * 11.

 

Telefoonnummer van de vader * 12.

 

E-mailadres van de vader * 13.
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Familienaam en voornaam van de moeder * 14.

 

Telefoonnummer van de moeder * 15.

 

E-mailadres van de moeder * 16.

 

De vorige school van de leerling17.

 

Is er een verslag van het CLB voor het buitengewoon onderwijs Type 3, type 7 of 
type 9? * 

18.

ja

nee

nog in opmaak

Verplicht om te kunnen in schrijven: Ben je akkoord met  het schoolreglement en 
pedagogisch project van de school (zie link op website https://de-kade.be/nl/de-
kade/onderwijs/bubao-het-anker (https://de-kade.be/nl/de-kade/onderwijs/bubao-
het-anker) ) * 

19.

ja

nee
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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

Als u uw kind inschrijft in onze school Het Anker gaat u akkoord met de uitwisseling 
van persoonsgegevens met de verantwoordelijke van het lokaal overlegplatform die 
de inschrijvingen in de Brugse scholen ondersteunt. Meer uitgebreide info kan je 
nalezen op onze website via de link over privacy.  
Als u niet akkoord bent met deze werkwijze, kan u dit melden via Tel 02 55 30 42 5 
/GSM 0478 66 94 40 / e-mail luna.janssen@ond.vlaanderen.be 
(mailto:luna.janssen@ond.vlaanderen.be)  

20.
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mailto:luna.janssen@ond.vlaanderen.be

