
Teksten basisscholen 

Onderwerp: Aanmelden aankondigen  

Timing: tweede semester 

Nieuwsbrief/website  

Binnenkort kan je aanmelden voor een secundaire school 

Van 22 maart (12 uur ’s middags) tot 21 april 2021 (12 uur ’s middags) kan je je kind aanmelden voor 

een secundaire school op https://meldjeaansecundair.gent.be. Aanmelden kan zowel 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.  Op welke dag of uur je 

aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt. Als je niet aanmeldt, kan je je 

kind pas inschrijven vanaf 5 mei 2021 (9 uur) als er nog vrije plaatsen zijn. 

Duid meerdere scholen in het aanmeldingssysteem aan, waar je kind graag naar toe wil gaan. Er is 

geen limiet. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in de school van 

voorkeur niet.  

Voor de andere opleidingsvormen dan OV4 – type 9, 1A en 1B van het buitengewoon onderwijs moet 

je inschrijven in de school zelf of moet je aanmelden via de website van de school.  

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent 

Sociale media 

Van 22 maart (12 uur ’s middags) tot 21 april 2021 (12 uur ’s middags) kan je je kind aanmelden voor 

1A en 1B in een secundaire school op https://meldjeaansecundair.gent.be. 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: 22 maart 2021 

Nieuwsbrief/website  

Meld je kind aan  

Tot en met 21 april 2021 (12 uur‘s middags) kan je je kind aanmelden voor een secundaire school in 

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

zolang het tijdens die periode gebeurt. Duid zeker meerdere favoriete scholen aan, er is geen limiet. 

Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je het pas vanaf 5 mei (9 uur) 2021 inschrijven in een secundaire 

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

www.aanmeldensecundairescholen.gent  
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Sociale media (plaatsing 22 maart vanaf 12 uur tot en met 21 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 21 april 2021 (12 uur ‘s middags). Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet 

belangrijk zolang het tijdens die periode gebeurt. Doe je dit niet dan kan je je kind pas vanaf 5 mei (9 

uur) 2021 inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal zal beperkt zijn! 

Onderwerp: Aanmelden einde  

Timing: vanaf 21 april na 12 uur 

Nieuwsbrief/website 

Aanmeldingsperiode is ten einde 

De aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs is ten einde. Op maandag 3 mei 2021 in de late 

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

toegewezen in een school, kan je je kind daar tussen 5 en 31 mei 2021 inschrijven. Maak eerst een 

afspraak met de school of kijk op de website van de school voor de inschrijvingsmomenten. Krijg je 

een plekje toegewezen in een school maar is het niet je hoogste voorkeur? Schrijf je toch in waar je 

een plek kreeg toegewezen. Komt er een plaats vrij in een school van hogere voorkeur, dan kan je je 

kind daar nog inschrijven. 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 3 mei 2021 in de late namiddag een mail met het resultaat van de aanmelding. 

Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind vanaf 5 mei (9 uur) 2021 daar 

inschrijven. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent 
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