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Inschrijving schooljaar 2021-2022 van leerlingen  
geboortejaar 2019 (of vroeger) 

 
De school is verplicht om bij inschrijvingen van nieuwe leerlingen met een             
voorrangsperiode te werken. 
Tijdens de periode van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021 kun-
nen enkel leerlingen ingeschreven worden waarvan ofwel al een broer en/of een zus 
ingeschreven zijn in onze school. 
Vanaf  maandag 22 maart 2021 kan iedereen inschrijven voor volgend schooljaar. 
 
Verdere informatie in verband met de inschrijving kan u terugvinden op de website 
www.delinde-overpelt.be. 
 

Studiekeuze voor leerlingen van het 6de leerjaar 

 
Zoals zoveel dingen kunnen de collectieve infoavonden van het CLB, in verband met 
de studiekeuze, dit schooljaar niet fysiek doorgaan. 
De CLB’s van Limburg hebben ter compensatie samen voor een online en netoverstij-
gend alternatief gezorgd. Concreet werd er een website ontwikkeld waarop 
een presentatie van het CLB te vinden zal zijn over het studiekeuzeproces en de struc-
tuur en de organisatie van het Vlaams onderwijs, alsook ingesproken presentaties/
folders over het studieaanbod van de Limburgse secundaire scholen. 
 
Vanaf maandag 11 januari kan u dit terugvinden op 
www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be . 
Op 25 januari en 4 februari is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat 
(tussen 19u en 21u). Ouders van leerlingen 6de leerjaar ontvangen via mail nog bijko-
mende informatie.  
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Vijftiende jaargang—nr.5— januari 2021 

 
 
Beste ouders 
 
We laten 2020 definitief achter ons… Het was geen gemakkelijk jaar. We moeten 
hier geen verdere uitleg over geven. Voor 2021 is er hoop. En hoop doet letterlijk 
leven. Met die hoop starten we het nieuwe jaar  op. 
 
Op 24 november overleed Dhr. Gerard Bloemen; de voorzitter van ons schoolbe-
stuur. Gerard was vanaf de fusie tussen de meisjes- en de jongensschool voorzitter 
van De Linde. We zullen hem missen. Onze school bekleedde een speciale plaats in 
zijn hart. Hij stond ons steeds bij met raad en daad. Wij zijn dan ook dankbaar voor 
wat hij voor onze school gedaan heeft. 
Ondertussen heeft ons schoolbestuur Dhr. Gi Lagrain aangeduid als nieuwe voorzit-
ter. Gi was tot op heden ondervoorzitter. Tot voor enkele jaren was Gi algemeen di-
recteur van St. Oda. Hij is dus vertrouwd met organisaties en instellingen. Wij wen-
sen hem alvast veel succes als voorzitter en rekenen op een fijne samenwerking. 
 
Na de kerstvakantie zijn er opnieuw een aantal nieuwe kleuters en leerlingen inge-
stapt in onze school. We heten hen en hun ouders van harte welkom en hopen dat 
zij zich snel thuis voelen in onze school. 
 
Tot slot willen wij iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021 wensen. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 

 

http://www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be/


- 2 - 

JANUARI 2021 

V 1  NIEUWJAAR 

Z 2   

Z 3  Einde kerstvakantie 

M 4 
 
VM 
NM 

Instapdag nieuwe kleuters 
T4T: “nageloefening”: 1LD  
T4T: “nageloefening”: 1LC 

D 5 
VM 
NM 

T4T: “sfeerlichtje’: 5LA 
T4T: ‘nageloefening”: 1LA 

W 6  
Driekoningen 
T4T: “leeslamp”: 4LA 

D 7 
VM 
 

T4T: “nageloefening”: 1LB 
“Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 5LC 

V 8  “Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 5LD 

Z 9   

Z 10   

M 11 
VM 
 

T4T: “sfeerlichtje”:5LD 
“Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 5LB 

D 12  “Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 6LA 

W 13  T4T: “leeslampje”: 4LB 

D 14  “Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 5LA 

V 15  “Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 6LB 

Z 16   

Z 17   

M 18 
VM 
 

T4T: “sfeerlichtje”: 6LA 
“Ontdek techniektalent gaat mobiel”: 6LC 

D 19   

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum    
 G = Grachtstraat (‘t Hasselt) 
 A, B, C en D = parallelklassen 
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W 20   

D 21   

V 22   

Z 23   

Z 24   

M 25   

D 26 VM 
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 01/02/2021 

W 27   

D 28   

V 29   

Z 30   

Z 31   

FEBRUARI 2021 

M 1  Instapdag nieuwe kleuters 

D 2   

W 3   


