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Prólogo

Prezados pais,
É na escola que o seu filho constrói a base do seu futuro. Por isto, você quer escolher a escola do
seu filho ou filha com cuidado. Também nós queremos o melhor para o futuro do seu filho.
Através do sistema de matrícula dos jardins de infância e escolas básicas em Antuérpia,
queremos lhe dar todas as oportunidades para matricular o seu filho na escola da sua preferência.
Para poder matricular o seu filho, é preciso primeiro pré-inscrevê-lo.
O porquê do sistema central de pré-inscrições
Há dois anos que os jardins de infância e as escolas básicas de Antuérpia trabalham com um
sistema pelo qual os pais pré-inscrevem os seus filhos através da internet. Desta forma, evitamos
filas de espera nas portas da escola, e todos os pais têm oportunidades iguais para matricular os
seus filhos na escola da sua escolha.
Todos os jardins de infância e escolas básicas na cidade de Antuérpia empregam este sistema. O
sistema também considera a preferência, regulada por lei, de crianças que já têm um irmão ou
irmã que frequenta a mesma escola.
Esta brochura informa-lhe passo a passo do que deve ser feito para matricular seu filho num
jardim de infância ou escola básica em Antuérpia. Você tem alguma pergunta sobre o sistema de
pré-inscrição? Então visite uma das nossas sessões de informação. As datas e locais podem ser
encontrados no final desta brochura. Também os funcionários do Studiewijzer (Orientação
escolar) estão dispostos a responder suas perguntas. Os dados de contacto encontram-se no verso
desta brochura.
Desde já, desejo-lhes muito êxito para encontrar uma escola na qual o seu filho se sente em casa.
Luc Tesseur
Presidente da Plataforma Local de Consulta para o ensino básico
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Primeiro pré-inscrever, depois matricular.
A inscrição do seu filho num jardim de infância ou escola básica em Antuérpia é feita em duas
fases:
1. Você pré-inscreve o seu filho para as escolas da sua escolha, através do website
meldjeaan.antwerpen.be.
2. Depois disto, você recebe uma carta com os dados da escola na qual você pode matricular
seu filho, e pode então marcar uma conversa com a escola. A matrícula é definitiva no
instante em que você assina o registo de matrícula.
É obrigatório pré-inscrever o seu filho?
A utilização do sistema de inscrição não é obrigatória por lei, mas nós lhe aconselhamos a fazêlo. Se você deixar de pré-inscrever o seu filho, ele só poderá ser matriculado numa escola básica
ou jardim de infância em Antuérpia após o dia 6 de Junho de 2012. Àquela altura, porém, em
muitas escolas já não haverá mais lugar.
Quais crianças precisam ser pré-inscritas?
• Todas as crianças nascidas em 2010
• Todas as crianças nascidas em 2007, 2008 e 2009 que ainda não estão matriculadas numa
escola
• Crianças que começam a frequentar o primeiro ano da escola básica em 2012-2013:
-> Às vezes, pode ser preciso que crianças que continuam na mesma escola sejam
matriculadas novamente. Informe-se com a escola.
• Todas as crianças que vão a um jardim de infância ou escola básica nova no ano lectivo de
2012-2013
Atenção:
• O seu filho nasceu depois do dia 13 de Novembro de 2010?
É melhor inscrevê-lo desde já. Mesmo se o seu filho só irá à escola a partir de Setembro de 2013.
Desta forma, haverá uma probabilidade maior de conseguir uma vaga numa escola da sua
preferência.
• No próximo ano lectivo, o seu filho vai para ensino especial? Então, continue a ler na pág. 6
Quando pré-inscrever o seu filho?
Você quer pré-inscrever uma criança num jardim de infância ou numa escola básica onde já está
matriculado um irmão ou irmã?
SIM
Faça a pré-inscrição do seu filho entre 11 de Janeiro e 1o de Fevereiro. A partir da pág. 4 você
encontra toda a informação necessária para pré-inscrever o seu filho, passo a passo.
NÃO
Faça a pré-inscrição do seu filho entre 15 de Fevereiro e 14 de Março. A partir da pág. 5 você
encontra toda a informação necessária para pré-inscrever o seu filho, passo a passo.
A partir da pág. 7 encontra-se uma lista com perguntas frequentes. Você tem uma pergunta
específica que não é respondida por esta brochura? Então não hesite em contactar o Studiewijzer
(Orientação Escolar). Os nossos funcionários procurarão responder sua pergunta o mais rápido
possível. Os dados de contacto encontram-se no verso desta brochura.
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Inscrever crianças numa escola na qual já se encontra matriculado um irmão ou irmã

Passo 1: Pré-inscreva o seu filho
Quando?
A partir da quarta-feira 11 de Janeiro às 9h30, até à quarta-feira 1o de Fevereiro às 23h30. Só
podem ser feitas pré-inscrições de crianças para uma escola na qual já se encontra matriculado
um irmão ou irmã.
Bom saber: A partir deste ano, o momento de pré-inscrição não tem mais nenhuma influência na
ordem de matrícula. Ou seja, você pode utilizar todo o prazo de pré-inscrição acima mencionado,
sem pressa, para inscrever o seu filho e alterar os seus dados.
O que é preciso?
• O Número de Registo Nacional (rijksregisternummer) do seu filho. Este se encontra na carta
SIS ou no Kids-ID do seu filho. Se você não conseguir encontrar o Número de Registo Nacional,
ou não o tiver, então procure contacto com o Studiewijzer (veja as informações no verso desta
brochura) ou dirija-se a um ponto de pré-inscrições (veja as informações na pág. 11).
• Um computador com acesso à internet. Se você não tiver acesso à internet, pode se dirigir a
vários lugares. Mais informações na pág. 11.
Como?
• Dirija-se ao website meldjeaan.antwerpen.be
• Siga os passos na tela.
• Escolha uma senha e um nome do usuário. Guarde-os bem. Eles serão necessários caso você
queira conferir ou alterar os seus dados. Isto pode ser feito até quarta-feira dia 1o de Fevereiro de
2012.
Precisa de ajuda?
Há diversas organizações que têm prazer em lhe ajudar. A lista se encontra na pág. 11 desta
brochura. Ou telefone para o Studiewijzer, no número 03 338 33 66.

Passo 2: Você recebe uma carta ou e-mail
Você receberá uma carta ou e-mail, no mais tardar até o dia 17 de Fevereiro. Ali consta se você
pode matricular o seu filho na escola do irmão ou irmã.
Em casos excepcionais, pode ocorrer que uma escola não tem lugares suficientes para irmãos ou
irmãs. Nesse caso, você será contactado pelos funcionários do Studiewijzer, pessoalmente.
Então, você deve pré-inscrever o seu filho novamente, para uma outra escola, a partir de 15 de
Fevereiro de 2012. Todas as informações necessárias podem ser encontradas a partir da pág. 5.

Passo 3: Matricule o seu filho
Com a pré-inscrição do seu filho, ele ainda não está matriculado. Você ainda precisa efectuar a
matrícula na escola mencionada na carta.
Quando?
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Entre o dia 1o de Março e 23 de Maio de 2012.
Como?
- Marque um encontro com a escola mencionada na carta ou no e-mail.
- Vá à escola para matricular o seu filho.
- Assine o registo de matrícula na escola.
- Peça um comprovante de matrícula.
Pré-inscrever ≠ matricular
Inscrever crianças numa escola na qual não se encontra matriculado um irmão ou irmã
Passo 1: Escolha uma escola
Quando?
Antes de fazer a pré-inscrição do seu filho.
Como?
• A lista completa de jardins de infância e escolas básicas em Antuérpia se encontra na lista de
escolas anexa a esta brochura.
• No esquema abaixo, faça para você mesmo uma lista com as escolas onde você gostaria de
matricular o seu filho. Escolha cinco escolas ou mais. Assim, haverá uma possibilidade maior de
conseguir uma vaga numa escola da sua escolha.
• Ponha as escolas na ordem da sua preferência. Sempre coloque a escola favorita como número
1. Todas as escolas que você escolhe são escolas de preferência. Para as primeiras três escolas da
sua lista, automaticamente você tem uma probabilidade maior na concessão dos lugares livres.
Nome da escola

Código postal

Escola 1
Escola 2
Escola 3
Escola 4
Escola 5
…
…
…

Passo 2: Pré-inscreva o seu filho
Quando?
A partir da quarta-feira 15 de Fevereiro às 9h30 até à quarta-feira dia 14 de Março às 23h30.
Bom saber: A partir deste ano, o momento de pré-inscrição não tem mais nenhuma influência na
ordem de matrícula. Ou seja, você pode utilizar todo o prazo de pré-inscrição acima mencionado,
sem pressa, para inscrever o seu filho e alterar os seus dados.
O que é preciso?
• A sua lista com as escolas onde você gostaria de matricular o seu filho, e os códigos postais
referentes.
• O Número de Registo Nacional (rijksregisternummer) do seu filho. Este se encontra na carta
SIS ou no Kids-ID do seu filho. Se você não conseguir encontrar o Número de Registo Nacional,
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ou não o tiver, então procure contacto com o Studiewijzer (veja as informações no verso desta
brochura) ou dirija-se a um ponto de inscrições (veja as informações na pág. 11).
• Um computador com acesso à internet. Se você não tiver acesso à internet, pode se dirigir a
vários lugares. Mais informações na pág. 11.
Como?
• Dirija-se ao website http://meldjeaan.antwerpen.be
• Siga os passos na tela.
• Escolha uma senha e um nome do usuário. Guarde-os bem. Eles serão necessários caso você
queira conferir ou alterar os seus dados. Isto pode ser feito até quarta-feira dia 14 de Março.
Precisa de ajuda?
Há diversas organizações que têm prazer em lhe ajudar. A lista se encontra na pág. 11 desta
brochura. Ou telefone pelo Studiewijzer, no número 03 338 33 66.

Passo 3: Você recebe uma carta ou e-mail
Você receberá uma carta ou e-mail, no mais tardar até o dia 30 de Março. Ali consta a escola na
qual você pode matricular o seu filho.
Se não houver nenhuma escola na qual você pode matricular o seu filho, o Studiewijzer entrará
em contacto com você, pessoalmente. A partir de 4 de Junho os funcionários podem lhe dizer em
quais escolas ainda há lugares vagos. A inscrição pode ser feita a partir do dia 6 de Junho de
2012.
Passo 4: Matricule o seu filho
Com a pré-inscrição do seu filho, ele ainda não está matriculado. Você ainda precisa efectuar a
matrícula na escola mencionada na carta.
Quando?
Entre o dia 18 de Abril e 23 de Maio de 2012.
Como?
- Marque um encontro com a escola mencionada na carta ou no e-mail.
- Vá à escola para matricular o seu filho.
- Assine o registo de matrícula na escola.
- Peça um comprovante de matrícula.
Pré-inscrever ≠ matricular
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Perguntas frequentes sobre o sistema de pré-inscrição
Abaixo respondemos a algumas perguntas. Se você tiver uma pergunta mais específica, dirija-se
ao Studiewijzer. Os nossos funcionários têm prazer em lhe ajudar. Os dados de contacto
encontram-se no verso desta brochura. Você pode também visitar uma das sessões de informação
para pais em Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antuérpia. Essas sessões serão feitas em:
xxxxx
Não é preciso se inscrever de antemão.
1. Para quais escolas posso pré-inscrever o meu filho?
Você pode fazer a pré-inscrição do seu filho para todos os jardins de infância e escolas básicas
de todas as redes de ensino na cidade de Antuérpia. Uma lista de todas as escolas se encontra
nesta brochura. De preferência, pré-inscreva o seu filho para várias escolas. Saiba que isto não
diminui a probabilidade de conseguir um lugar na sua escola favorita! A probabilidade de poder
matricular o seu filho numa escola de sua escolha aumenta com o preenchimento de mais de uma
escola.
Caso o seu filho for frequentar uma escola especial no próximo ano lectivo, não é necessário préinscrevê-lo. O seu filho pode ser matriculado directamente na escola. O seu filho tem um
atestado para o ensino especial, mas você gostaria de matriculá-lo numa escola comum mesmo
assim? Então é preciso fazê-lo através do sistema de pré-inscrição.
2. Importa em que momento faço a pré-inscrição do meu filho?
A partir deste ano, o momento de pré-inscrição não tem mais nenhuma influência na ordem de
matrícula. Ou seja, você pode utilizar todo o prazo de pré-inscrição acima mencionado, sem
pressa, para inscrever o seu filho e alterar os seus dados.
3. De que forma é feita a concessão dos lugares?
No final do prazo de pré-inscrição, para cada jardim de infância e escola básica em Antuérpia
determina-se uma ordem de classificação envolvendo todas as crianças pré-inscritas. De acordo
com a lei, dois grupos de crianças têm prioridade na matrícula:
• Crianças com um irmão ou irmã que já se encontra matriculado na mesma escola. Para este
grupo vale a prioridade absoluta, sempre que a escola tiver lugares suficientes.
• Alunos que se enquadram no GOK ou alunos que não se enquadram no GOK, o critério da
própria escola. (GOK significa Gelijke OnderwijsKansen – Igualdade de Oportunidades no
Ensino). A quantidade de lugares para este grupo é limitada. Mais informações sobre os critérios
para GOK se encontram nas respostas às perguntas 5 e 6.
Se a escola receber mais pré-inscrições do que o número de lugares existentes, todas as crianças
pré-inscritas são ordenadas com base nos seguintes critérios:
• preferência
> para as primeiras três escolas onde você pré-inscrever o seu filho, dá-se uma probabilidade
maior na concessão de lugares livres.
• distância
> a distância entre a escola e a morada da criança
> a distância entre a escola e o local de trabalho da mãe e/ou do pai
Cada escola decide quantos lugares livres são concedidos para cada critério. Esta informação
encontra-se na lista de escolas anexa a esta brochura. As escolas são obrigadas a conceder no
mínimo 50% dos lugares com base na distância. Destes lugares, ¾ são concedidos com base na
distância entre a escola e a morada da criança. Os lugares restantes são concedidos com base na
distância entre a escola e o local de trabalho do pai e/ou mãe da criança.
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Para as pré-inscrições para o ano lectivo de 2012-2013, o momento de pré-inscrição não é mais
nenhum critério na concessão de lugares. Ou seja, não importa em que instante você faz a préinscrição de seu filho. Você pode utilizar todo o período de pré-inscrição.
Dica: junto a esta brochura encontra-se uma lista com todas as datas das sessões de informação
organizadas pelo Studiewijzer, para explicar o funcionamento do registo de pré-inscrição e a
concessão de lugares livres.

4. Porque é melhor escolher mais de uma escola?
Lhe aconselhamos a escolher cinco ou mais escolas. Desta forma, você terá uma probabilidade
máxima de conseguir um lugar numa das escolas de sua preferência. Sempre ponha as escolas na
ordem de sua preferência. Mesmo se na sua escola favorita houver poucos lugares livres, ou se
não houver lugar nenhum, não deixe de colocá-la como número 1. Todas as escolas que você
escolhe são escolas de preferência. Para as três primeiras escolas mencionadas, você tem uma
probabilidade maior de conseguir um lugar. No momento da concessão de lugares livres,
primeiro se considera estas três escolas.
Para começar, olhamos para os lugares livres na escola que você colocou em primeiro lugar
(escola 1). Se nesta escola houver lugar para o seu filho, você recebe um a carta ou e-mail
dizendo que você pode matricular o seu filho nesta escola. Se não houver mais lugar na escola 1,
vem a escola que você deixou em segundo lugar (escola 2). Se ali houver lugar, você recebe uma
carta ou e-mail dizendo que você pode matricular o seu filho nesta escola. Além disto, o seu filho
é automaticamente colocado na lista de espera da escola 1.
Este passo é repetido para todas as escolas de preferência que você listou. Você receberá o lugar
disponível na escola da sua preferência mais alta possível. Isto significa que você deixa de ter
direito a um lugar numa escola posicionada mais abaixo na lista. Se, mais tarde, por acaso restar
um lugar numa escola onde o seu filho foi colocado na lista de espera, possivelmente você ainda
pode matriculá-lo nesta escola. Isto pode ser feito mesmo se o seu filho já estiver matriculado
numa outra escola. Neste caso, a escola entrará em contacto com você. A lista de espera vale até
14 de Setembro de 2012.
5. O que são alunos que se enquadram no GOK e alunos que não se enquadram no GOK?
De acordo com a lei, alunos que se enquadram no GOK ou alunos que não se enquadram no
GOK recebem prioridade na matrícula. Algumas escolas dão prioridade a alunos que se
enquadram nos critérios de igualdade de oportunidades no ensino (gelijke onderwijskansen –
GOK). Outras escolas decidem dar prioridade a alunos que não se enquadram nestes critérios. Na
lista de escolas anexa a esta brochura pode-se ver se uma escola dá ou não prioridade a alunos
que se enquadram no GOK ou alunos que não se enquadram no GOK.
6. Meu filho é um aluno que se enquadra no GOK, ou não?
Responda às seguintes perguntas. Se você responder ‘sim’ a uma ou mais perguntas, então o seu
filho se enquadra no GOK. Se a resposta a todas as perguntas for ‘não’, então o seu filho não se
enquadra no GOK.
• A sua família recebe uma subvenção escolar (schooltoelage) ?
• A mãe da criança tem uma formação abaixo do nível de escola secundária?
• A criança está acolhida fora da família (ainda que temporariamente) ?
• Os pais da criança pertencem à população nómada? Por exemplo, vivem num barco ou numa
casa móvel?
• A criança fala uma língua que não é o holandês, com os seus pais, irmãos, irmãs ou amigos?
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Você pode responder a estas perguntas quando fizer a pré-inscrição do seu filho no website
http://meldjeaan.antwerpen.be. Também é possível que seja necessário trazer documentos
adicionais no instante da matrícula na escola, ou que você tenha que assinar uma declaração de
honra. Por isso, seja honesto quando responder às perguntas no momento da pré-inscrição. No
centro desta brochura encontra-se uma folha com mais informações sobre estas perguntas.
7. Qual morada devo preencher?
Além da morada oficial você pode ainda preencher uma ‘morada de facto’. A morada de facto é
a morada onde o seu filho passa pelo menos três noites por semana. Isto pode ser um internato,
uma família adoptiva, o pai ou a mãe (caso os pais não vivam juntos), um outro parente...
Preencha esta morada de facto, se você quiser que esta morada seja utilizada para calcular a
distância entre a morada e a escola. A morada que você preenche será usada por todas as escolas
que você escolhe. Ou seja, não é possível preencher duas moradas diferentes para escolas
diferentes. A morada de uma creche ou acolhimento de crianças não é válida, porque
normalmente crianças não passam a noite lá. A distância é calculada em linha recta.
8. Porque devo preencher a morada do meu local de trabalho?
Além da sua morada pessoal, você pode também preencher a morada do seu local de trabalho. É
possível preencher até dois locais de trabalho. Lhe aconselhamos a preencher esta morada,
porque isto aumentará a probabilidade de conseguir um lugar numa escola de sua escolha. A
distância da escola até o local de trabalho é calculada em linha recta.
9. Onde encontro o Número de Registo Nacional (rijksregisternummer) de meu filho?
O Número de Registo Nacional (rijksregisternummer) se encontra na carta SIS ou no Kids-ID do
seu filho. Se você não puder encontrar o Número de Registo Nacional, ou não o tiver, entre em
contacto com o Studiewijzer (veja a informação no verso desta brochura) ou procure um ponto
de pré-inscrição (veja informações na pág. 11).
10. Como posso alterar os meus dados no sistema de pré-inscrição?
Você pode alterar os seus dados durante todo o período de pré-inscrição. No instante da sua
primeira inscrição, você escolhe uma senha e um nome do usuário. Guarde-os bem. Serão
precisos se você quiser mais tarde conferir ou alterar os seus dados. Para a pré-inscrição de
irmãos ou irmãs, isto pode ser feito entre 11 de Janeiro e 1 o de Fevereiro. Para todas as outras
crianças, entre 15 de Fevereiro e 14 de Março.
11. Que faço se não tiver computador ou acesso à internet?
Se você não tiver computador ou acesso à internet, ou não sabe como trabalhar com o
computador, você pode procurar ajuda em diversos pontos de pré-inscrição, para pré-inscrever o
seu filho. Nestes pontos de pré-inscrição, os orientadores lhe ajudam a pré-inscrever o seu filho
passo a passo. Desta forma, você tem a certeza de que a pré-inscrição do seu filho foi feita
correctamente, para as escolas da sua preferência. A lista de pontos de pré-inscrição se encontra
na pág. 11 desta brochura.
É claro que você pode também reservar um computador com acesso à internet numa das
bibliotecas da cidade.
12. O que acontece depois da minha pré-inscrição?
Após ter feito a pré-inscrição do seu filho, você recebe uma mensagem dizendo qual escola tem
lugar para o seu filho. Com esta carta, você pode se dirigir à escola para efectuar a matrícula do
seu filho.
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O registo de pré-inscrição sempre leva em consideração a ordem da sua escolha. Se, das escolas
preenchidas na sua lista, não houver lugar numa ou mais escolas de preferência mais alta, o seu
filho é automaticamente colocado na lista de espera destas escolas.
Se, mais tarde, por acaso restar um lugar numa destas escolas, a escola entrará em contacto com
você. Se você quiser, você ainda pode matricular o seu filho na sua escola favorita. Isto pode ser
feito até mesmo se você já tiver matriculado o seu filho numa outra escola.
Atenção! Se você não matricular o seu filho antes do dia 23 de Maio de 2012, o seu lugar será
dado ao próximo na ordem de classificação.
13. O que é um documento de recusa (weigeringsdocument)?
Você recebe um documento de recusa (weigeringsdocument) das escolas para as quais você préinscreveu o seu filho, mas que por enquanto não têm mais nenhum lugar livre. Sendo assim,
pode ser que você receba vários documentos de recusa. Cada documento de recusa se refere a
uma escola específica. O seu filho é automaticamente colocado na lista de espera destas escolas.
Um documento de recusa é um comprovante objectivo da sua colocação na lista de espera de
uma escola.
Se não houver nenhuma escola onde você pode matricular o seu filho, o Studiewijzer entrará em
contacto com você, pessoalmente.
14. O que fazer se eu não consigo lugar para o meu filho?
Em casos excepcionais, pode acontecer que você não encontra nenhum lugar, apesar de ter préinscrito o seu filho correctamente. A partir de 4 de Junho o Studiewijzer tem uma lista das
escolas que ainda tem lugares livres, e lhe ajuda a procurar a melhor solução. Você pode
matricular o seu filho numa destas escolas a partir de 6 de Junho de 2012,.
15. O que acontece se eu não pré-inscrever o meu filho a tempo?
Se o período de prioridade para crianças com um irmão ou irmã na mesma escola, entre 11 de
Janeiro e 1o de Fevereiro, tiver acabado, você ainda pode fazer a pré-inscrição do seu filho de 15
de Fevereiro até 14 de Março. O momento de inscrição dentro de cada período não tem
importância.
Atenção: neste caso, o seu filho não tem mais prioridade sobre as outras crianças que são préinscritas.
Se você não tiver pré-inscrito o seu filho antes do dia 14 de Março, você não tem lugar na ordem
de classificação. Neste caso, a partir de 4 de Junho os funcionários do Studiewijzer podem lhe
dizer quais escolas ainda tem lugares livres para o seu filho.
Atenção: você terá muito menos escolha, porque as crianças pré-inscritas já puderam se
matricular. Muitas escolas já não terão mais lugares livres.
16. O que acontece se eu não matricular o meu filho a tempo?
O seu filho pode ser matriculado até o dia 23 de Maio de 2012. Depois disto, você perde o seu
lugar na ordem de classificação. Se isto acontecer, você só pode matricular o seu filho numa
escola que ainda tem lugares livres a partir do dia 6 de Junho. A partir de 4 de Junho os
funcionários do Studiewijzer podem lhe informar quais são as escolas que ainda têm lugares
livres.
Atenção: você terá muito menos escolha, porque as crianças pré-inscritas já puderam se
matricular. Muitas escolas já não terão mais lugares livres.
Você ainda tem uma pergunta específica à qual esta brochura não oferece resposta? Não hesite
em contactar com o Studiewijzer. Os nossos funcionários procurarão responder sua pergunta o
mais rápido possível. Os dados de contacto encontram-se no verso desta brochura.
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Pontos de pré-inscrição
Se você deseja receber ajuda na pré-inscrição do seu filho, dirija-se a um dos seguintes pontos de
pré-inscrição:
Studiewijzer
Francis Wellesplein, 2018 Antwerpen
Horários de abertura: 11/01/2012 e
15/02/2012 das 9:30 às 17 horas.
Todos os dias úteis das 13 às 16 horas
Ontmoetingscentrum NOVA
Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen (Kiel)
Horários de abertura: 11/01/2012 e
15/02/2012 das 9:30 às 17 horas.
Terça-feira das 13 às 16:30 horas
Inburgering Antwerpen
Atlas – Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Horários de abertura: 11/01/2012 e 15/02/2012 das 9:30 às 19:30 horas
De segunda a quinta-feira das 9 às 12 e das 13 às 16 horas – terça-feira
também das 17 às 19:30 horas
Inloopteam Samik
Centrum De Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen
Horários de abertura: 11/01/2012 das 9:30 às 17 horas
Durante o período de pré-inscrição para irmãos e irmãs: segunda-feira das 10 às 12 horas
15/02/2012 das 9:30 às 17 horas
Durante o período de pré-inscrição geral: segunda e quinta-feira das 10 às 12 horas
De 8
De Shelter, Meldpunt Onderwijs, Langstraat 102, 2140 Borgerhout
Horários de abertura: 11/01/2012 e 15/02/2012 das 9:30 às 18 horas
Segunda, terça e quinta-feira das 9 às 18 horas
Quarta-feira 10-18 horas, sexta-feira das 9 às 17 horas
Stedelijk basisonderwijs Antwerpen
Administratief centrum Het Anker, Lamorinièrestraat 227, 2018 Antwerpen
Horários de abertura: 15/02/2012 das 9:30 às 11 e das 14 às 18 horas
28/02/2012 das 9 às 11 e das 15 às 17 horas
7/03/2012 das 9:30 às 12 horas
Todos os outros dias úteis das 9 às 11 horas
Buurtsecretariaat Linkeroever
Ernest Claesstraat 10 (Europark), 2050 Antwerpen – Linkeroever
Horários de abertura: 11/01/2012 e 15/02/2012 das 9:30 às 17 horas
Quarta-feira 10-16 horas
Buurtsecretariaat Sint-Andries
Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA), Sint-Andriesplaats 24,
2000 Antwerpen
Horários de abertura: 11/01/2012 e 15/02/2012 das 10 às 17 horas?
Terça e quinta-feira das 13h30 às 16h30
Buurtsecretariaat Luchtbal
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Hondurasstraat 6-8, 2030 Antwerpen (Luchtbal)
Horários de abertura: 11/01/2012 e 15/02/2012 das 9.30 às 17 horas
Sexta-feira 10-12 horas  das 10 às 15 horas?
Buurthuis ‘t Pleintje
2100 Deurne

Buurthuis Posthof
Patriottenstraat 62, 2600 Berchem
Horários de abertura: 11/01/2012 e 15/02/2012 das 9:30 às 17 horas
Segunda-feira das 14 às 17 horas, terça/quarta/quinta-feira das 9 às 17 horas,
sexta-feira das 9 às 16 horas
Buurthuis Dínamo
2100 Deurne

Digipunt Atel
2170 Merksem

Buurthuis De Zwaantjes
2660 Hoboken

Cólofon
O registo central de pré-inscrição é uma iniciativa da Plataforma Local de Consulta (Lokaal
OverlegPlatform - LOP), na qual estão representadas todas as escolas básicas de Antuérpia.
Editor responsável: Luc Tesseur, LOP basisonderwijs Antwerpen
Depósito legal: D/2011/0306/319
Outubro de 2011
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Primeiro pré-inscrever, depois matricular
Pré-inscrever:
Crianças com um irmão ou irmã na mesma escola:
Entre quarta-feira 11 de Janeiro e quarta-feira 1o de Fevereiro de 2012
Todas as outras crianças:
Entre quarta-feira 15 de Fevereiro e quarta-feira 14 de Março de 2012
Matricular:
Até quarta-feira 23 de Maio de 2012
Ainda tem perguntas ou precisa de ajuda? O Studiewijzer tem prazer em lhe ajudar!
Além disso, há várias outras organizações que podem lhe ajudar na inscrição.
Uma lista destas organizações se encontra na pág. 11 desta brochura.
Ou visite uma das muitas sessões de informação. Consulte a pág. xx para a lista de horários e
locais.

Onde?
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Quando?
Segunda a sexta-feira das 13 às 16 horas, ou com hora previamente marcada.
Fechamos de 26 de Dezembro de 2011 até 1o de Janeiro de 2012.
Telefone: 03 338 33 66
E-mail: studiewijzer@stad antwerpen be
Website: www antwerpen be/studiewijzer

13
Ontwerp folder CAR3 voor TW dd 18/10/2011

