Naar het 1ste jaar
secundair onderwijs

Belangrijke data
15 maart 2021 (9 uur) tot 23 april 2021 (15 uur)
aanmelden via naarschoolinaalst.be

Heb je je kind online aangemeld
tussen 15 maart en 23 april 2021?

3 mei 2021

resultaat van het aanmelden

KLAAR VOOR DE STAP NAAR

EEN SECUNDAIRE
SCHOOL IN AALST

SCHOOLJAAR 2021―2022

5 mei 2021 tot 31 mei 2021

inschrijven voor 1ste jaar A of B (met verkregen ticket)

vanaf 1 juni 2021

start vrije inschrijvingen
Je krijgt op 3 mei 2021 het
resultaat. Kreeg je kind een
school toegewezen?

Is dit de school waar je
kind het liefst naartoe wil?

RISICO!
Je kunt je kind rechtstreeks
inschrijven in de scholen
die nog plaats hebben,
vanaf 1 juni 2021

Schrijf je kind rechtstreeks
in in een school met nog
vrije plaatsen
vanaf 1 juni 2021

Meer info/hulp nodig?
Je kan voor meer info of hulp ook terecht bij:
› de basisschool van je kind
› de secundaire scholen in Aalst
› de CLB's in Aalst:
» VCLB, Langestraat 12 (tel. 053 78 85 10)
» CLB GO! Dender, Zonnestraat 25 (tel. 053 60 32 80)
maandag ― vrijdag: 8.30 » 16 uur

› Huis van het Kind

Grote Markt 3, Aalst (tel. 053 72 36 54)
ma: 9 » 13 uur ― di: 14 » 19 uur ― do: 9 » 13 uur

› Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen

Sinte Annalaan 41/01, Aalst (tel. 053 78 36 60)
Tijdens de aanmeldperiode op vrijdag: 13.30 » 16 uur

› Digipunt
Schrijf je kind in tussen 5
mei en 31 mei 2021

Schrijf je kind toch in
tussen 5 mei en 31 mei
2021 en wacht af of er nog
een plaats vrijkomt in een
school die hoger op je
lijstje staat.

! O P G E L E T !

NIET TIJDIG INSCHRIJVEN = VERLIES VAN PLAATS OP DE SCHOOL
AANMELDEN ≠ INSCHRIJVEN!
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De Gendarmerie, Denderstraat 22, Aalst (tel. 053 78 15 05)
dinsdag: 9 » 12 uur / 1ste zaterdag van de maand: 9 » 12 uur
Niet tijdens schoolvakanties.
digipunt@leerpuntzovl.be / Facebook: Digipunt Aalst

MAAK OVERAL EEN AFSPRAAK VÓÓR JE TER PLAATSE GAAT!

Heb je nog vragen? Wil je je aanmelding aanpassen?
Contacteer dan het Lokaal Overleg Platform via
tel. 02 553 70 02 of helpdesk@naarschoolinaalst.be.
Stad Aalst in samenwerking met het Lokaal Overleg Platform
v.u.: Christoph D'Haese, burgemeester ― p.a. Werf 9 ― 9300 Aalst

www.naarscho o linaalst.be
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E

en grote stap: je kind gaat van de
basisschool naar de secundaire
school! In Aalst vind je zeker en
vast een school die bij je kind past.
Voortaan meld je eerst digitaal aan
vooraleer je inschrijft. Lees er alles over
in de volgende 3 stappen.

› www.naarschoolinaalst.be
Biedt je een overzicht van de Aalsterse secundaire
scholen. Surf naar de websites van de scholen.
Hoe kan je coronaveilig kennismaken?
› Bij de het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
en je basisschool kan je om raad vragen.
› Informeer bij je vrienden, kennissen, buren…
Wat zijn hun ervaringen met de scholen?

STAP 1: KIES ENKELE SCHOLEN

STAP 2: MELD JE KIND AAN

Er zijn heel wat secundaire scholen in Aalst.
Welke scholen passen het beste bij je kind?

Voor het 1ste jaar van het secundair onderwijs moet je
je digitaal aanmelden:

Wat is belangrijk voor jou én je kind?

1 Ga naar www.naarschoolinaalst.be
LET OP: aanmelden vanaf 15 maart 2021 (9 uur)
tot en met 23 april 2021 (15 uur).

Dicht bij huis?

Welk studieaanbod
interesseert je?

Welke zorg
biedt de school?

Op welke dag of op welk tijdstip je aanmeldt is
niet belangrijk. Het is niet zo dat degene die eerst
aanmeldt, als eerste mag kiezen.
2 Duid al je favoriete scholen aan
Meerdere scholen aanduiden mag, er is geen limiet.
Begin met de school die je grootste voorkeur heeft.

Zelfde school als
broer / zus?

Bushalte nabij?

Nabij de werkplek
van mama / papa?

VERZAMEL INFORMATIE OVER HET AANBOD
› www.vanbasisnaarsecundair.be
Je vindt er allerlei tips en testjes die helpen bij de
schoolkeuze.
› www.onderwijskiezer.be

LET OP: duid meer dan 1 school aan, zo vermijd je
dat je geen school krijgt toegewezen.
Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs
starten in 1A.
Leerlingen zonder getuigschrift starten in 1B.
Buitengewoon onderwijs
Informeer bij de school van je keuze naar hun
inschrijvingsprocedure.

OPGELET ― Door het groeiend aantal jongeren tussen 12
en 17 jaar bestaat de kans dat een school meer aanvragen
heeft dan plaatsen. Duid dus zeker meerdere favoriete
scholen aan in het aanmeldingssysteem.
BROER & ZUS ― Als je kind naar dezelfde school wil als
broer of zus of waar 1 van de ouders werkt, dan moet je je
kind ook aanmelden tussen 15 maart en 23 april 2021. Je
hoeft dan enkel die school aan te duiden en aan te geven
dat je voorrang broer/zus of personeelslid wilt. Meld je
je kind niet aan, dan verlies je je voorrang. Inschrijven
in die school kan dan pas vanaf 1 juni 2021 ALS er nog
vrije plaatsen zijn.

STAP 3: SCHRIJF JE KIND IN
Op 3 mei 2021 krijg je in de late namiddag een e-mail
met het resultaat van de aanmelding.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1 Je kind krijgt een plaats op één van de voorkeurscholen en wil daar ook naartoe gaan
Schrijf je kind in tussen 5 mei en 31 mei 2021.
2 Er is plaats, maar niet op de school van je 1ste keuze
Schrijf je kind in bij de school waar het een plaats
kreeg. Niet inschrijven tussen 5 en 31 mei 2021 betekent verlies van plaats op die school. Je kind blijft ondertussen op de wachtlijst staan van de scholen die
hoger op het lijstje staan (tot en met 5 oktober 2021).
Je krijgt een seintje als daar plaats vrijkomt.
3 Er is geen plaats
of je hebt je kind niet online aangemeld
Vanaf 1 juni 2021 kan je je kind rechtstreeks inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

Geeft je nuttige informatie over de overstap naar het
secundair onderwijs.
Doe er de online test en ontdek zo van welke studierichtingen je kind houdt. Laat je kind ontdekken
voor welk studieaanbod het interesse heeft.
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Neem tijdens het aanmelden het
rijksregisternummer van je kind en je
lijst van favoriete scholen bij de hand.

OPGELET

Inschrijven kan alleen volgens de geldende
coronamaatregelen. Neem contact op met de school.
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