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Infoavond en inschrijvingen op SFI voor eerstejaars 2021-2022 
 

 

Beste ouder(s) 

 

Uw zoon of dochter maakt volgend schooljaar de overstap naar het secundair 

onderwijs. Hij of zij is uiteraard van harte welkom op SFI! 

 

Hoe kennismaken met SFI? 

Door de coronamaatregelen kunnen wij geïnteresseerde ouders en kinderen helaas niet 

op de vertrouwde manier laten kennismaken met onze school, maar toch proberen we 

hen ook dit jaar zo goed mogelijk te informeren en te laten proeven van de sfeer op 

SFI! 

Graag nodigen wij u als ouder(s) uit op onze digitale infoavond op donderdag 4 

februari 2021 om 19 uur. Wij informeren u dan over onze visie op een 

observerende en oriënterende eerste graad, de organisatie van het eerste jaar A 

en B en ons uitgebreide aanbod basisopties in het tweede jaar. Ook over het CAR-

systeem krijgt u uitleg.  

We voorzien ook de mogelijkheid om via chat bijkomende vragen te stellen. U kunt 

inschrijven voor deze infoavond via de rode knop ‘inschrijving infoavond 4 feb. 2021’ 

op de startpagina van onze website: www.sfimelle.be 

Ook onze jaarlijkse interactieve open dag op zaterdag 27 februari 2021 kan niet 

doorgaan zoals gepland. We voorzien een digitaal alternatief met o.a. een 

interactieve app. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de website! 

Voorlopig is het voor uw en onze veiligheid wettelijk ook niet toegelaten om 

rondleidingen of gesprekken op school te organiseren. Zodra dit wel mogelijk wordt, 

zullen we dit op de website vermelden. 

 

Hoe verloopt de inschrijving voor SFI? 

Net zoals de voorbije schooljaren gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe 

eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR). 

Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2021-2022 bij ons in het eerste jaar A-

stroom of B-stroom in te schrijven, dan zult u dat tussen 22 maart en 21 april 2021 

kunnen aangeven via het online aanmeldingsregister: 

https://meldjeaansecundair.gent.be/ 

Bij het digitaal aanmelden moet u nog geen definitieve studiekeuze maken, enkel 

de keuze voor de A- of B-stroom aanduiden of bij twijfel beide. Voorafgaand overleg 

hierover met de basisschool is zeker bij twijfel belangrijk.  

 

We hopen u met deze informatie van dienst te kunnen zijn en - wie weet - uw kind 

volgend jaar op SFI te mogen verwelkomen! 

 

Met vriendelijke groeten  

 

Het directieteam: Annick Thienpont       Marijke Lybaert        Hilde Graind’orge 

  

De coördinator eerste graad: Lieke Kuijte   
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