
Aanmelden voor een kleuter-, lagere- of basisschool in Houthalen-Helchteren. 
 
Beste ouder,  
Beste toeleider, 
Beste welzijnspartner, 
 
Door de genomen coronamaatregelen kon de infoavond ‘Aanmelden in Houthalen-Helchteren’ in het 
CC Casino van Houthalen-Helchteren niet doorgaan. 
 
Het Lokale Overlegplatform Basisonderwijs speelde hier al eerder op in en maakte daarom 2 filmpjes: 
‘Aanmelden in Houthalen-Helchteren’ en ‘Invullen van het aanmeldingsformulier’.  
Deze filmpjes vindt u terug op verschillende Facebookpagina’s en websites (van het LOP 
http://naarschool.houthalen-helchteren.be/, van de gemeente, van scholen, welzijnspartners…). 
In deze filmpjes krijgt u alle informatie over aanmelden in onze gemeente (dezelfde informatie zou 
ook gegeven zijn tijdens de infoavond ‘Aanmelden’). 
 
Het Lokale Overlegplatform Basisonderwijs wilt de betrokken ouders en partners voldoende 
informeren!  
De eerder genoemde filmpjes geven voldoende informatie, maar misschien blijven ouders met 
vragen na het zien van de filmpjes. 
Om op die vragen een antwoord te geven organiseert het Lokale Overlegplatform een digitale 
infoavond op dinsdag, 23 februari 2021 om 20u (via het programma TEAMS). 
 

Geïnteresseerde ouders en partners moeten zich inschrijven voor deze digitale infoavond. 
Inschrijven gebeurt via een e-mail naar dhr. Dirk Herfs, dirk.herfs@ond.vlaanderen.be  
Of, als ouders geen e-mailadres hebben, kunnen ze het telefoonnummer van hun smartphone 
doorgeven aan dhr. Herfs, 02/553.69.81 of een sms sturen naar 0474/323.759 (met vermelding van 
de naam van de deelnemer). 
Via deze wegen kan dhr. Herfs u toevoegen aan de vergadering. 
 
Inschrijven kan tot en met woensdag, 17 februari 2021. 

 
Voor dat u deelneemt aan de vergadering vragen wij u om zeker de twee filmpjes te bekijken, 
misschien vindt u daar al een antwoord op uw vragen. 
Wij willen u nog meedelen dat dit infomoment géén ‘infoavond light’ wordt. De nadruk zal liggen op 
‘de vragen van ouders en partners’! 
Ter info: directies van scholen zullen ook aanwezig zijn op deze digitale infoavond.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hassan Amaghlaou, voorzitter LOP BaO  
Muhammet Oktay, Schepen van onderwijs 
Sofie Vanderlinden, Schoolopbouwwerk  
Dirk Herfs, LOP-deskundige 
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