Inschrijvingsprocedure
Beste leerling van Sibe, ouder, grootouder,

Je staat op het punt om je inschrijvingsformulier voor het allereerste Oehoe Bergkamp in te vullen.
We weten dat je niet kan wachten om er aan te beginnen, maar lees eerst nog even deze uitleg
door. De procedure moet namelijk in één keer afgemaakt worden en kan niet opnieuw hernomen
worden.

Om deze inschrijving correct en volledig in te vullen* maak je best een mapje aan op je computer
met volgende zaken in:
•
•
•
•

Een recente foto van jezelf.
Een foto van jezelf in je favoriete bergoutfit.
Een Word document met motivatiebrief (maximaal 15 zinnen)
OF een motivatiefilmpje (maximaal 1 min).
Het toestemmingsformulier dat je op de site van Oehoe vindt, ondertekend door je
ouders.

Naast deze documenten zullen je enkele praktische vragen gesteld worden:
-

Jouw voornaam en achternaam
Jouw e-mailadres
Jouw telefoonnummer
Jouw adres
De voornaam en achternaam van je ouder(s)/voogd
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)
Welke medeleerling(en) wil jij zeker mee op BK? (volledige naam/namen aub)

En enkele andere, meer ludieke vragen als: wat zou je wensen indien je slechts één wens hebt?

*De gegevens die je bij de inschrijving invult worden niet verspreid of gedeeld met derden. Deze
zullen enkel in functie van Oehoe Bergkamp gebruikt worden.

Om ervoor te zorgen dat Oehoe Bergkamp een super leuke en onvergetelijke eerste editie wordt,
moeten wij de kwaliteit van het kamp bewaken en de capaciteit van de monitoren en onszelf
respecteren. Daarenboven heeft de bus een beperkte capaciteit (80 zitplaatsen) waardoor wij
genoodzaakt zijn een bepaalde selectie te maken op de deelname, indien het aantal inschrijvingen
deze capaciteit overschrijdt.

Graag willen wij deze selectie zo objectief en transparant mogelijk maken en willen we ervoor
zorgen dat de eerste inschrijving in handen van de kinderen ligt. Het is hun eigen
verantwoordelijkheid om deze inschrijving zo goed mogelijk, tijdig én volledig te doorlopen. Nadien
zullen wij de selectie bekendmaken via mail.
Bij onze selectie houden wij rekening met de volledigheid van je inschrijving, je creativiteit en moeite
die je steekt in de inschrijving, de verdeling jongens – meisjes en de verdeling 1e - 2e jaars.

Mochten er nog vragen zijn of problemen opduiken, mag je altijd contact opnemen met Emmy of
Arno.

Alvast heel veel success met jullie inschrijving, wij kijken er naar uit jullie antwoorden te lezen!
Vriendelijke groeten
Emmy en Arno
emmy@oehoe.net & arno@oehoe.net

