
Brief voorrangsperiode voor broers en zussen        

Beste ouder 

 
Heeft u een kind geboren in 2019 of wil u graag uw ander kind(eren) inschrijven onze school?  
Contacteer ons dan tussen 4 januari (8u) en 15 januari 2021 (16u).  
 
 
Wie zijn broers en zussen? 

Broers en zussen zijn eigenlijk ‘leerlingen van dezelfde leefentiteit’. We bedoelen hiermee:   

 broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 

 halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 

 kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar die geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. 

stiefbroers en –zussen). 

Hoe aanmelden?  

 Stap 1: Neem contact op met ons tussen 4 januari 2021 (8 uur) en 15 januari 2021 (16 uur) via :  

telefoon – 02 268 47 51,  e-mail – secretariaat@leoxiii.be, Juf Aline. 

 Stap 2: Wij bezorgen u een aanmeldingsformulier. U bezorgt ons dit formulier zo snel mogelijk ingevuld 

terug samen met: 

o Een kopie/foto van de identiteitskaart van uw kind 

o Een bewijs dat het kind een broer of zus is van een kind dat al op school zit (bijvoorbeeld de beide 

Kids-Id’s, geboorteaktes of attest van gezinssamenstelling) 

o bewijs van het domicilieadres van uw kind  

o bewijs van het werkadres van een ouder  

o Wilt u een voorrangsplaats Nederlands of GOK? Bezorg ons dan, indien u dit nog niet deed voor uw 

ander kind, het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands of attest van schooltoeslag van de 

Vlaamse Gemeenschap school. 

 

Opgelet! 

 Na 15 januari 2021 16u is er geen voorrang meer voor broers, zussen of kinderen van personeel.  

 Schrijf alle broers en zussen in, geboren in 2019. Ook als ze pas starten op 1 september 2022. 

 

 
Vragen?  
Secretariaat Leo XIII, tel. 02 268 47 51, secretariaat@leoxiii.be 
 
 
 
Vragen over de inschrijvingsprocedure: 
lop.brussel@vlaanderen.be 
www.inschrijveninbrussel.be 
02 553 30 20 
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