
Inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs?  

EERST AANMELDEN,  
DAN INSCHRIJVEN!

Beersel – Halle – Lennik – 
St.-Genesius-Rode



Beste ouder

In deze brochure vind je alle informatie die nodig is om jouw kind in te 
schrijven voor het schooljaar 2019 – 2020 in een secundaire school in 
Beersel, Halle, Lennik of Sint-Genesius-Rode.

Alle leerlingen die starten in het 1e jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 
1B) moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de 
school.

Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, 
zolang er voldoende vrije plaatsen in deze school zijn.

Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedago-
gisch project en de werking van de scholen.

Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een door-
dachte keuze te kunnen maken.

´´  Leerlingen die starten in het 2e tot en met 7e jaar secundair 
onderwijs schrijven zich rechtstreeks in de school in door recht-
streeks met de school contact op te nemen.  

´´ Sint-Godelieve-Instituut te Lennik en alle scholen voor buiten-
gewoon secundair onderwijs volgen een andere procedure. 
Voor inschrijvingen in deze scholen wend je je direct tot de school 
zelf.
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Inschrijven in 1A of 1B
Eerst aanmelden via de computer, dan 
inschrijven in de school!

Wie

Alle leerlingen die starten in een gewone secundaire school in  
1A of 1B in Beersel, Halle, Lennik of Sint-Genesius-Rode (met 
uitzondering van de leerlingen die inschrijven in Sint-Godelieve-

Instituut Lennik)

Procedure

1

2

3

Aanmelden 
op de computer via  

www.secundair-aanmelden.be 

Mail 
met toewijzing  

Inschrijven
in de school  

@
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IN DETAIL

  

´´Periode: 14/03/2019 (8u) – 
05/04/2019 (20u)

• Ga naar  
www.secundair-aanmelden.be  

en meld je kind aan voor verschil-
lende 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!

 

´´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 1e 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 krijgt geen school toegewezen 
en staat op de wachtlijst van alle 
scholen. Je zoekt best meteen 
een andere school die nog vrije 
plaatsen heeft vanaf 14 juni 2019.

Leerlingen die op de wachtlijst staan, 
ontvangen via de mail ook hun 
weigeringsdocumenten. Op deze 
documenten staat het rangnummer 

op de wachtlijst van de school. 
Wanneer er een plaats in een school 
vrij komt, worden de leerlingen op 
de wachtlijst van de school chrono-
logisch gecontacteerd.

Aanmelden 
op de computer 

1

2

Mail 
met toewijzing of weigering

@



´´Periode: 06/05 – 07/06/2019

Je gaat met de nodige documenten  
naar de toegewezen school om jouw  
toewijzing om te zetten in een 
inschrijving. 

Vaak werken scholen met een 
vastgelegde datum voor inschrij-
vingen. De toegewezen school 
maakt met jou hierover afspraken.

Hoe gebeurt de toewijzing?

•  De ordening van de aangemelde leer-
lingen gebeurt in de eerste plaats op 
basis van de schoolkeuze. 

• Indien er onvoldoende vrije plaatsen 
zijn in de gekozen school, dan zal de 
computer de leerlingen toewijzen op 
basis van toeval. 

• De toewijzing gebeurt ook op basis van 
onderwijskansen van leerlingen: indica-
tor- en niet-indicatorleerlingen. Daarom 
worden er twee persoonlijke vragen 
gesteld bij het aanmelden. De indicator- 
leerling ontvangt een studietoelage  
en/of de moeder van deze leerling 

heeft geen diploma hoger secundair 
onderwijs. Bij inschrijving moet je een 
bewijs, brief of bankafschrift meebren-
gen om aan te tonen dat je het voorbije 
schooljaar een studietoelage gekregen 
hebt.

Voorrang

Broers en zussen van reeds 
ingeschreven leerlingen:

•  Broers en zussen (met 2 gemeen-
schappelijke ouders); hun adres is niet 
belangrijk.

•  Halfbroers en halfzussen (met 1 ge-
meenschappelijke ouder); hun adres is 
niet belangrijk.

• Kinderen die op hetzelfde adres wonen, 
maar geen gemeenschappelijke ou-
der(s) hebben.

Kinderen van personeel van de school

• Een personeelslid kan alleen zijn eigen 
kind inschrijven.

•  Als personeelslid krijg je voorrang als 
je een contract hebt van meer dan 104 
dagen, op het  moment van de in-
schrijving en al effectief in de school 
werkt. De functie en het soort contract  

zijn niet belangrijk. 

Deze leerlingen worden prioritair 
geordend in de school waar ze 
voorrang hebben als ze dit bij de 
schoolvoorkeuren zo invullen op 
het aanmeldformulier.
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Inschrijven
in de school  



6

INFORMATIE

HULP NODIG?

Wat gebeurt er als ik niet 
aanmeld?

Wanneer je niet hebt aangemeld in de 
aanmeldingsperiode kan je enkel nog 
inschrijven in de vrije inschrijvings- 
periode. Deze start op 14 juni 2019. 
Veel scholen zullen dan echter al vol zijn. 

Wacht dus niet af en meld zeker aan!

Wat als ik nog niet weet of mijn 
kind naar 1A of 1B zal gaan?

Bespreek dit vooraf met de basisschool 
en het CLB. Je kan na hun advies contact 
opnemen met de LOP-deskundige voor 
meer informatie.

• Infoavonden over inschrijven en 
aanmelden:

• 11 maart 2019 – 20u 
CC De Meent Alsemberg

• 13 maart 2019 – 20u  

CC ’t Vondel Halle

• Alle info over het aanmelden en 
inschrijven vind je op
www.secundair-aanmelden.be.

Daarnaast kan je ook contact 
opnemen met de LOP-deskundige 
greet.marcelis@ond.vlaanderen.be 
of via het nummer 0491 35 46 98.

• Voor informatie over studie- 
richtingen, het pedagogisch 

project,… neem je recht-
streeks contact op met de 
scholen en het CLB. Via www.

onderwijskiezer.be kan je  
alvast een kijkje gaan nemen 
welke studierichtingen in welke 
school worden aangeboden.

Heb je geen computer of wil je 
graag hulp bij het aanmelden?
Hier kan je terecht tijdens de  
openingsuren of na afspraak:

Beersel: 
Gemeentehuis Beersel

Alsembergsteenweg 1046
02 359 18 51
burgerzaken@beersel.be

OCMW Beersel – Torleylaan 13 
1654 Huizingen – 02 356 73 18 
info@ocmwbeersel.be

Halle
JC De Kazerne – Leide 3
02 365 97 13 – kindbeleid@halle.be
Deze dienst organiseert aanmeld-
sessies op: 18/03 – 20/03 – 29/03 
van 9u-12u en van 14u-16u

Sociaal Huis - A. Demaeghtlaan 30 
- 02 361 16 16

vzw PIN – Vandenpeereboomstraat 18
1500 Halle – 02 304 48 45
info@vzwpin.be 
vzw PIN kan je helpen in een andere 
taal dan het Nederlands.
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BEERSEL

Sint-Victor Alsemberg 
Brusselsesteenweg 20 
1652 Alsemberg
02 380 15 89
www.sintvictor.be 

LENNIK

GO! Secundair Onderwijs Lennik 
Karel Keymolenstraat 35 
1750 Lennik
02 532 45 18
www.go-solennik.be

HALLE 

Heilig Hart & College Halle
Campus Vondel - eerste graad 
Vondel 41 – 1500 Halle
02 363 85 70 
www.hhchalle.be

Sancta Maria Instituut Lembeek
Heerweg 77 – 1502 Lembeek
02 356 68 68
www.sanctamarialembeek.be

Don Bosco Halle, School voor 
wetenschap en technologie/STEM 
Lenniksesteenweg 2 – 1500 Halle
02 356 29 49
www.donboscohalle.be

GO! Middenschool Halle 
A.Demaeghtlaan 40 – 1500 Halle
02 363 82 44
www.campuskahalle.be/ms

GO! Technisch Atheneum Halle 
Kluisstraat 1 – 1500 Halle 
02 361 59 59
www.go-tahalle.be

SINT-GENESIUS-RODE 

Onze-Lieve-Vrouwinstituut  
Kloosterweg 1  
1640 Sint-Genesius-Rode
02 380 10 15
www.olvrode.be

Overzicht van de scholen waarvoor je dient aan te melden



Vragen?
LOP-deskundige - Greet Marcelis:   
greet.marcelis@ond.vlaanderen.be of 0491 35 46 98.

GO! CLB De Ring Halle: 

www.clbhalle-go.be of 02 356 38 58

Vrij CLB Halle: 

www.clbhalle.be of 02 356 55 23

V.U.: Christian Reunes, Halle
Deze brochure is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform 
Beersel-Halle-Sint-Pieters-Leeuw.


