
Teksten basisscholen 

Onderwerp: Algemeen – beslissing AV LOP  

Timing: 18/1/2019 

Nieuwsbrief/website 

Aanmelden en inschrijven voor secundair onderwijs 

De Gentse secundaire scholen en enkele scholen in de randgemeenten werken voor de inschrijvingen 

van het schooljaar 2019-2020 opnieuw met een digitaal aanmeldingssysteem. Kinderen die volgend 

schooljaar de overstap maken van basis naar secundair onderwijs kunnen zich aanmelden van 1 april 

2019 (12 uur ’s middags) tot en met 26 april 2019 (12 uur ’s middags). Aanmelden kan voor scholen 

met 1A (getuigschrift basisonderwijs) als met 1B (geen getuigschrift basisonderwijs) en voor het 

buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) – type 9, zowel 1A als 1B.   

Ook broers en zussen en kinderen van personeelsleden dienen zich aan te melden tussen 1 en 26 

april 2019. Ze krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen als broer/zus of waar de ouder 

werkt. Ze dienen enkel die school aan te duiden en aan te geven dat ze voorrang broer/zus of 

personeelslid willen. 

Ouders die zich hebben aangemeld, krijgen op 13 mei in de late namiddag het resultaat van de 

aanmelding toegestuurd. Inschrijven in de scholen kan na afspraak tussen 15 mei en 7 juni 2019. Wie 

zich niet heeft aangemeld, kan pas vanaf 15 mei zijn kind inschrijven op de scholen waar er nog vrije 

plaatsen zijn. 

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent  

 

Onderwerp: Schoolkeuze – infodagen 

Timing: vanaf januari 

De stap van basis naar secundair onderwijs is een grote stap. Bereid je er dus goed op voor! Voor 

meer info rond aanmelden en inschrijvingen voor secundaire scholen surf naar 

www.aanmeldensecundairescholen.gent of 

www.facebook.com/groups/aanmeldensecundairescholengent  

 

 

 

 

http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://www.facebook.com/groups/aanmeldensecundairescholengent


Onderwerp: Aanmelden aankondigen  

Timing: eind februari - maart 

Nieuwsbrief/website  

Binnenkort kun je aanmelden voor een secundaire school 

Van 1 april 2019 (12 uur ’s middags) tot 26 april 2019 (12 uur ’s middags) kun je je kind aanmelden 

voor een secundaire school in Gent en enkele randgemeenten. Op welke dag of uur je aanmeldt, is 

niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt. Als je je niet aanmeldt, kun je je kind pas 

inschrijven vanaf 15 mei 2019 indien er nog vrije plaatsen zijn. 

Het is aan te raden om meerdere scholen, waar je kind graag naar toe wil gaan, aan te duiden in het 

aanmeldingssysteem. Er is geen limiet. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een 

plaats in de school van voorkeur niet. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent 

Sociale media 

Van 1 april 2019 (12 uur ’s middags) tot 26 april 2019 (12 uur ’s middags) kun je je kind aanmelden 

voor een secundaire school in Gent. Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het 

binnen die periode gebeurt.  Je kan meerdere scholen aanduiden. Er is geen limiet! Alle info op 

www.aanmeldensecundairescholen.gent 

Onderwerp: Aanmelden start  

Timing: eind maart – 1 april 

Nieuwsbrief/website  

Meld je kind aan  

Tot en met 26 april 2019 (12 uur) kan je je kind nog aanmelden voor een secundaire school in Gent 

op https://meldjeaansecundair.gent.be. Op welke dag of uur je je aanmeldt, is niet belangrijk zolang 

het tijdens die periode gebeurt. Duidt zeker meerdere favoriete scholen aan, er is geen limiet. Als je 

je kind niet aanmeldt, dan kan je het pas vanaf 15 mei 2019 inschrijven in een secundaire school 

waar er nog plaats is. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. Meer info: 

www.aanmeldensecundairescholen.gent  

 

Sociale media (1 april vanaf 12 uur tot en met 26 april 12 uur) 

Meld je kind nu aan voor een secundaire school in Gent op https://meldjeaansecundair.gent.be/ Dit 

kan nog tot en met 26 april 2019 (12 uur). Op welke dag of uur je je aanmeldt, is niet belangrijk 

zolang het tijdens die periode gebeurt. Doe je dit niet dan kun je je kind pas vanaf 15 mei 2019 

inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal zal beperkt zijn! 

 

http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
https://meldjeaansecundair.gent.be/


Onderwerp: Aanmelden einde  

Timing: vanaf 26 april na 12 uur 

Nieuwsbrief/website 

Aanmeldingsperiode is ten einde 

De aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs is ten einde. Op maandag 13 mei 2019 in de 

late namiddag ontvang je een mail met het resultaat van aanmelding. Als je een plaats krijgt 

toegewezen op een school, kan je je kind daar tussen 15 mei en 7 juni 2019 inschrijven. Maak eerst 

een afspraak met de school. Krijg je een plekje toegewezen op een school maar is het niet je hoogste 

voorkeur? Schrijf je toch in op school waar er je een plek kreeg toegewezen en wacht tot er een 

plaats vrijkomt in de school van hogere voorkeur. Een latere inschrijving overschrijft een eerdere 

inschrijving. Meer info: : www.aanmeldensecundairescholen.gent 

Sociale media 

De aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs is ten einde. Als je je kind hebt aangemeld dan 

krijg je op maandag 13 mei in de late namiddag een mail met het resultaat van aanmelding. Als je 

een plaats krijgt toegewezen op een school, kan je je kind vanaf 15 mei 2019 daar inschrijven. Maak 

eerst een afspraak met de school. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent 

 

http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/

