
 

 
Inschrijvingen BuSO-KIDS schooljaar 2021-2022 
 
Dit document kan je helpen bij het op voorhand verzamelen van de juiste informatie. Wanneer je 
over alle informatie beschikt, verloopt de effectieve inschrijving een stuk vlotter. 
 
Naam en voornaam van de leerling die je wenst in te schrijven 
 
 
 
Geboortedatum van de leerling (dag – maand – jaar) 
 
 
 
Het officiële adres van de leerling 
Dit is het domicilie-adres 
 
 
 
 
 
Het rijksregisternummer van de leerling 
Dit vind je op de achterkant van de identiteitskaart. 
Het rijksregisternummer heeft de volgende structuur: xx.xx.xx-xxx.xx 
 
 
 
Het type vermeld op het verslag M-decreet van de leerling 
Het CLB maakt dit verslag op 

o Type basisaanbod 
o Type 3 – gedrags- en emotionele moeilijkheden 
o Type 7 – doof, slechthorend of spraak-taalmoeilijkheden 
o Type 9 – autisme 
o Ik weet het niet 

De opleidingsvorm waarvoor je de leerling wil inschrijven 
o OV1 – de pASSer 
o OV3 – de beroepsschool 
o OV4 – campus Kindsheid Jesu 

 
VOOR INSCHRIJVINGEN IN OV1 – de pASSer 
De pedagogische eenheid in de pASSer (OV1) waarvoor je de leerling wil inschrijven 
Twijfel je over de meest geschikte richting? Vul dan na afloop een nieuw formulier in met een 
andere richting of een andere opleidingsvorm. 

o PE 1: B-groep 
o PE 2: IZOM 
o PE 3: eerste graad 
o PE 4: ZOM 2 (tweede graad) 
o PE 5: ZOM 3 (derde graad) 
o PE 6: examenklassen (tweede graad) 

 

 

 

 



 

VOOR INSCHRIJVINGEN IN OV3 – De beroepsschool 
o 1e jaar - observatiejaar  

o 2e jaar                                                 

o Basis bakkerij 
o Basis horeca 
o Basis schilderen en decoratie 
o Basis organisatie en logistiek 

o 3e jaar 
o 4e jaar                                                 
o 5e jaar 

o Bakkersgast 
o Slagersgast 
o Schilder-decorateur 
o Winkelhulp 

 
VOOR INSCHRIJVINGEN IN OV4 – campus Kindsheid Jesu 
Twijfel je over de slaagkansen dit schooljaar? Of twijfel je over de richting? Vul dan na afloop een 
nieuw formulier in met een ander jaar, een andere richting of een andere opleidingsvorm. 

o 1e jaar – 1A  
o 2e jaar – 2A   

o 3e jaar                                                 
o DO Natuurwetenschappen 
o DO Economische wetenschappen 
o DO Bedrijfswetenschappen 

o 4e jaar                                                 
 

o 4 ASO Wetenschappen 
o 4 ASO Economie 4 uren wiskunde 
o 4 ASO Economie 5 uren wiskunde 
o 4 TSO Handel 

o 5e jaar                                                 
 

o 5 ASO Wetenschappen-Wiskunde 
o 5 ASO Economie-wiskunde 
o 5 TSO Handel 
o 5 TSO informaticabeheer 

o 6e jaar                                                 
 

o 6 ASO Wetenschappen-Wiskunde 
o 6 ASO Economie-wiskunde 
o 6 TSO Handel 

 
Telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken 
 
 
 
Emailadres waarop we je kunnen bereiken 
 
 
 
Ik heb het schoolreglement en pedagogisch project van BuSO-KIDS gelezen. 
Ik verklaar me hiermee akkoord. 
Deze documenten kan u terugvinden op de website 

o Gelezen en goedgekeurd 

 
Druk op verzenden. Je krijgt de kans je antwoorden te downloaden. We raden aan dit te doen 

 

 


