148 mm

154 mm

Voor

Naar school in
Beersel, Halle of
Sint-Pieters-Leeuw
Je kind inschrijven
voor schooljaar
2017 - 2018

DESIGNTEMPLATE
• Voor alle kinderen geboren in 2015
SQUARE 148 - AFGERONDE HOEKEN
Formaat : 148 x 148 mm

• Alle oudere kinderen die nog niet
veranderen
van school

Importeer dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma.
naar school
gaan of willen
Vergeet niet deze laag onzichtbaar te zetten bij het exporteren
van de uiteindelijke
PDF.

Bruto formaat (154 x 154 mm)

Netto formaat + 3 mm snijmarge (aﬂoop).
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze
rand. voor
NIET

Netto formaat (148 x 148 mm)

kinderen die al
ingeschreven zijn in een school

Afgewerkt formaat. Hier wordt jouw drukwerk gesneden.

Veiligheidszone

Blijf met jouw tekst of andere belangrijke informatie minimum
3 mm binnen het netto formaat

www.basisschool-aanmelden.be
Voor

148 mm
154 mm

148 mm

Voor

Broers / zussen / kinderen personeel
5/12/2016 tot 16/12/2016
Aanmelden
op de
computer

Alle kinderen
13/02/2017 tot 3/03/2017

1

Broers / zussen / kinderen personeel
12/01/2017 tot 13/01/2017
Alle kinderen
Mail toewijzing 23/03/2017 tot 24/03/2017
of weigering

2

DESIGNTEMPLATE
Broers / zussen / kinderen personeel
16/01/2017
tot 3/02/2017
SQUARE
148
- AFGERONDE
HOEKEN
school
Formaat : 148 x Alle
148 mm
kinderen

Importeer dit bestand
op een aparte
laag in jouw opmaakprogramma.
28/03/2017
tot 5/05/2017
Inschrijving in
Vergeet niet deze laag onzichtbaar te zetten bij het exporteren van de uiteindelijke PDF.

de school
Bruto formaat (154 x 154 mm)

3

Netto formaat + 3 mm snijmarge (aﬂoop).
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze rand.

Netto formaat (148 x 148 mm)

• Hier
www.basisschool-aanmelden.be
Afgewerkt formaat.
wordt jouw drukwerk gesneden.
Veiligheidszone
•

stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be of 0492 34 60 00

Blijf met jouw tekst of andere belangrijke informatie minimum
3 mm binnen het• netto
formaat
Gemeente
Beersel 02 359 18 51

• Stad Halle 02 365 97 13
148 mm
154 mm

• Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 02 371 22 38

Voor

154 mm

Stap voor stap

