Beste leerling
Beste ouder
In de maand mei starten we elk jaar met de voorinschrijvingen voor het nieuwe schooljaar.
Door de Coronacrisis zullen de inschrijvingen in het Conservatorium dit jaar anders verlopen dan we
gewoon zijn. We gaan de inschrijvingen zoveel mogelijk via mail en overschrijving afhandelen.
Wanneer ?
We werken gefaseerd. Niet iedereen zal dus op hetzelfde moment de uitnodiging tot inschrijven via
mail ontvangen.
We starten in de loop van de maand mei met de kinderen van de 1ste en 2de graad. De jongeren van
de 3de en 4de graad en alle volwassenen komen vanaf juni aan de beurt. Nieuwe gezinsleden komen
nog later aan bod (eind juni) en zullen nog steeds voorrang krijgen op volledig nieuwe leerlingen.
Hoe ?
We schrijven in per leerling en niet per gezin: 1 leerling = 1 inschrijving = 1 overschrijving
Stappen:
1. Je ontvangt een mail (of meerdere indien je verschillende domeinen volgt) van een nieuw
mailadres inschrijvingen.conservatorium@mechelen.be met enkele vragen over de
inschrijving. Wanneer één leerling verschillende domeinen (muziek, woord en dans) volgt,
gelieve dan in één enkele mail voor alle domeinen samen te antwoorden.
2. Wij behandelen de mails in volgorde van antwoord. Wacht dus niet te lang om te
antwoorden!
3. Je ontvangt een voorlopige inschrijvingsbevestiging met verzoek te betalen via
overschrijving binnen een termijn van 7 dagen.
4. Je inschrijving wordt pas definitief na betaling.
Het nieuwe mailadres inschrijvingen.conservatorium@mechelen.be gebruiken we uitsluitend om
de inschrijvingen te verwerken. Mail dus niet zelf naar dit nieuwe mailadres maar wacht op een mail
van ons (hou je spam in de gaten).
Voor al je andere vragen, kan je nog steeds terecht op dit mailadres conservatorium@mechelen.be
Vanaf 4 mei voorzien we ook een telefoonpermanentie voor al jullie vragen:
maandag, dinsdag en donderdag:
10.00-12.00
woensdag en vrijdag:
14.00-16.00
Neem zeker ook regelmatig een kijkje op onze website voor meer info.
Blijf goed voor elkaar zorgen en hopelijk zien we elkaar snel terug.
Met vriendelijke groeten
Administratie
Stad Mechelen | Conservatorium
Melaan 3-5, 2800 Mechelen
015 28 29 80
ma-di-do van 10.00-12.00 en woe-vrij van 14.00-16.00
www.conservatoriummechelen.be
Volg ons op https://www.facebook.com/conservatoriummechelen

