Inschrijven in het secundair onderwijs 1A of 1B?
Aanmelden vanaf 14/03/2019
EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN
Beersel-Halle-Lennik-St.-Genesius-Rode

Beste ouder,
Graag informeren wij u over de procedure voor het aanmelden en inschrijven op onze school.
Onze school maakte samen met alle collega’s van ons LOP-gebied uniforme afspraken om de
inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op onze school bieden we enkel 1A aan, maar we
geven je graag voor alle volledigheid ook de informatie rond 1B mee.
Uitgangspunt:
Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er voldoende vrije
plaatsen in deze school zijn.
Informeer je over het aanbod:
Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedagogisch project en het
schoolreglement van de scholen.
Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een doordachte keuze te kunnen maken.
Belangrijk!
Alle leerlingen die starten in 1A of 1B moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas
inschrijven in de school.
Alle andere leerlingen schrijven zich rechtstreeks in de school in.
Kinderen die al ingeschreven zijn in een secundaire school blijven gewoon ingeschreven.
Opgelet!
Sint-Godelieve-Instituut te Lennik werkt niet met een aanmeldsysteem. Voor inschrijvingen in
deze school wend je je direct tot de school zelf!

Eerst aanmelden via de computer, dan inschrijven in de school!
Wie
Alle leerlingen die starten in een secundaire school in 1A of 1B
(met uitzondering van de leerlingen die inschrijven in Sint-Godelieve-Instituut)

Procedure
1. Aanmelden op de computer
2. Mail met toewijzing
3. Inschrijven in de school
In detail
STAP 1: Aanmelden op de computer
Periode: 14/03/2019 (8u)– 05/04/2019 (20u)
Ga naar www.secundair-aanmelden.be en meld je kind aan voor verschillende scholen van
jouw keuze.
Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol: het maakt geen verschil of je de eerste of de
laatste bent die tijdens deze periode aanmeldt!

STAP 2: Je ontvangt een mail met toewijzing of weigering
Datum: 29/04/2019
Je krijgt een mail met het resultaat van jouw aanmelding.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Je wordt toegewezen aan de school van 1 e keuze. Je mag inschrijven in deze school.
2. Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in
deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze.
3. Je wordt aan geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle scholen. Je
zoekt best meteen een andere school die nog vrije plaatsen heeft om direct in een
school in te schrijven vanaf 14 juni 2019.
Leerlingen die op de wachtlijst staan, ontvangen via de mail ook hun weigeringsdocumenten.
In deze mail staat het rangnummer op de wachtlijst van de school. Wanneer een plaats in een
school vrij komt, worden de leerlingen op de wachtlijst van de school chronologisch
gecontacteerd.

STAP 3: Inschrijven in de school
Periode: 06/05/2019 – 07/06/2019
Je gaat met de nodige documenten naar de school waaraan je via de aanmelding werd
toegewezen om jouw toewijzing om te zetten in een inschrijving.

Hoe gebeurt de toewijzing



De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt in de eerste plaats op basis van de
schoolkeuze.
Indien er onvoldoende vrije plaatsen zijn voor de aangemelde leerlingen in een school zal de
computer de leerlingen binnen de gemaakte schoolkeuzes toewijzen aan de hand van een
toevalsnummer.



De scholen hebben plaatsen voor zowel indicator- als niet indicatorleerlingen. De aangemelde
leerlingen worden binnen een van beide categorieën geordend.
Dit gebeurt aan de hand van 2 vragen bij het aanmelden:
o Ontvangen van een studietoelage
o Diploma van de moeder

Voorrang




Broers en zussen van kinderen die al naar die school gaan
Let op: Het gaat om scholen binnen hetzelfde instellingsnummer. Op een campusschool geldt
de basisschool of de school met een afzonderlijke 2de en 3de graad niet als dezelfde school.
Kinderen van personeel van de school
Deze leerlingen worden prioritair geordend in de school waar ze voorrang hebben, als deze
school als 1e schoolkeuze wordt opgegeven.

Wat gebeurt er als ik niet aanmeld?
Vanaf 14 juni 2019 kan je rechtstreeks in de school inschrijven (zonder eerst aan te melden) maar
veel vrije plaatsen zullen reeds ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld.
WACHT DUS NIET AF EN DOE ZEKER DE AANMELDING!

Wat als ik nog niet weet of mijn kind naar 1A of 1B zal gaan?
Bespreek dit vooraf met de school en het CLB. Je kan na hun advies contact opnemen met de LOPdeskundige om meer informatie hierover te krijgen.

Informatie
Door school:


Infoavonden:
o 12 februari 2019 – 19u – Mediazaal campus ingang GLTT
o 14 maart 2019 – 19u – Mediazaal campus ingang GLTT

Door de overheid (stad Halle)


Infoavonden over inschrijven en aanmelden:
o 11 maart 2019 – 20u – CC De Meent Alsemberg
o 13 maart 2019 – 20u – CC ’t Vondel Halle



Alle info over het aanmelden en inschrijven vind je op www.secundair-aanmelden.be.
Daarnaast kan ook de LOP-deskundige worden gecontacteerd op
greet.marcelis@ond.vlaanderen.be of via het nummer 0491 35 46 98.



Voor informatie over studierichtingen, het pedagogisch project,… neem je rechtstreeks
contact op met de scholen en het CLB.

