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Bushalte nabij? Nabij de werkplek
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Dicht bij huis?
Welk studieaanbod

interesseert je?

Welke zorg
biedt de school?

Zelfde school als
broer / zus?
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01 Inschrijven in een Aalsterse 
secundaire school 
in 3 stappen

b e l a n g r i j k e  d ata
15 maart 2021 (9 uur) tot 23 april 2021 (15 uur)

aanmelden via naarschoolinaalst.be

3 mei 2021
resultaat van het aanmelden

5 mei 2021 tot 31 mei 2021
inschrijven voor 1ste jaar A of B (met toewijzingsbrief)

vanaf 1 juni 2021
start vrije inschrijvingen

STAP 2: MELD JE KIND AAN

Wanneer?
Tussen 15 maart (9 uur) en 23 april 2021 (tot 15 uur) kan je je kind aanmelden. Op welke dag of 
op welk tijdstip je je kind aanmeldt is niet belangrijk, als het maar binnen deze periode gebeurt.

Wat heb je nodig?
 › computer / internet / e-mailadres
 › naam, voornaam, geboortedatum, adres  kind
 › rijksregisternummer van je kind  

(11 cijfers beginnend met het geboortejaar, 

te vinden op de kids-ID, de ISI+-kaart of een 
klever van het ziekenfonds)

 › als je kind recht heeft op voorrang:  
het rijksregisternummer van het kind of het 
personeelslid dat de voorrang geeft

Waarvoor aanmelden?
Aanmelden gebeurt voor het 1ste jaar secundair onderwijs:
 › kinderen met een getuigschrift basisonderwijs starten in 1A
 › kinderen zonder getuigschrift starten in 1B

Weet je nog niet zeker of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal behalen? 
Dat kan je aanduiden in het aanmeldsysteem en een plaats reserveren voor zowel 1A als 1B.
Heb je vragen over het getuigschrift? Neem contact op met je basisschool en het CLB. Zij helpen je 
zeker verder.

Hoe meld je aan?
01 Surf tussen 15 maart en 23 april naar www.naarschoolinaalst.be 
02 Duid al je favoriete scholen aan.  

Je mag er zoveel aanduiden als je zelf wilt. Begin met de school die je voorkeur heeft.

 Duid meer dan 1 school aan. Zo vermijd je dat je geen school krijgt toegewezen.

03 Kijk je gegevens goed na.

04 Verstuur je aanmelding.

Naar dezelfde school als broer of zus? Of waar één van de ouders werkt?
Meld aan tussen 15/03 - 23/04/2021  geef enkel die school op  voorrang broer/zus/personeel aanvinken 

OPGELET: geen aanmelding = geen voorrang

OPMERKING
Je kan je gegevens en/of schoolkeuze 
aanpassen tot 23 april 2021 (15 uur). 
Neem contact op met het Lokaal 
Overlegplatform Secundair Onderwijs 
via tel. 02 553 70 02 of 
helpdesk@naarschoolinaalst.be.

 OPGELET
Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas 

inschrijven vanaf 1 juni 2021 in een 
school met vrije plaatsen. Je keuze zal 

dan beperkt zijn, omdat de plaatsen 
eerst worden toegekend aan kinderen 

die wel op voorhand zijn aangemeld.

STAP 1: EEN SCHOOL KIEZEN 
Er zijn heel wat secundaire scholen in Aalst. 
Welke scholen passen het beste bij je kind? Wat is belangrijk voor jou én je kind?

Leer de school kennen
Ga naar www.naarschoolinaalst.be. Je vindt er een overzicht van alle scholen in Aalst met hun 
contactgegevens. Surf naar de websites van de scholen en informeer je hoe je coronaveilig kan 
kennismaken met hun aanbod. Het overzicht van de scholen vind je ook verderop in deze brochure.

 Informeer je goed over het studieaanbod, dat kan voor elke school anders zijn.
                            Bekijk ook het pedagogische project van een school en denk na over wat jij belangrijk vindt.

Verzamel informatie 
 › Surf naar de websites van de scholen.  

Wat vinden de scholen zelf belangrijk? Wat is 
het schoolreglement? Hoe geven ze les?

 › Vraag raad aan je basisschool en het Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

 › Informeer bij je vrienden, kennissen, buren…  
Wat zijn hun ervaringen met de scholen?

 › Op www.vanbasisnaarsecundair.be  
vind je allerlei tips en testjes die helpen 
bij het maken van een schoolkeuze.



b a s i s o n d e r w i j s
met getuigschrift basisonderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs

1A 1ste leerjaar A 1B 1ste leerjaar B
2A 2de leerjaar A 2B 2de leerjaar B

3 doorstroomgericht
ASO — TSO — KSO

doorstroomgericht + 
arbeidsmarktgericht

TSO — KSO
arbeidsmarktgericht

BSO — DBSO4

5 doorstroomgericht
ASO — TSO — KSO

doorstroomgericht + 
arbeidsmarktgericht

TSO — KSO
arbeidsmarktgericht

BSO — DBSO6

7 7de jaren = secundair-na-secundair (specialisatiejaren)

1 ste g r a a d

2de g r a a d

3de g r a a d
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STAP 3: SCHRIJF JE KIND IN
Je ontvangt op 3 mei 2021 een e-mail met het resultaat van je aanmelding. 
Als je tijdens het aanmelden hebt aangeduid dat je het resultaat ook per post wenst te ontvangen, 
dan krijg je in de loop van de week ook een brief met het resultaat.

Er zijn 3 mogelijkheden:

01 Je kind krijgt een plaats in een school van zijn/haar voorkeur en wil daar ook naartoe gaan: 
schrijf je in tussen 5 mei en 31 mei 2021. 

02 Je kind heeft een plaats, maar niet op de school die bovenaan jullie verlanglijstje stond: 
schrijf je kind toch al in, zo ben je zeker van een plaats.  
Je kind blijft ondertussen op de wachtlijst staan van de school die hoger op je lijstje stond.  
Als er een plaats vrijkomt in die school krijg je een seintje.  
Je kan je kind dan nog steeds in die school inschrijven, ook al deed je al een inschrijving in een 
andere school. 

03 Er is geen plaats en je kind staat op de wachtlijst:  
vanaf 1 juni 2021 kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.  
Je kan de vrije plaatsen raadplegen op www.naarschoolinaalst.be.  
Ondertussen blijft je kind op de wachtlijst staan. Je krijgt een seintje als er een plaats vrijkomt. 

Heb je je kind ingeschreven in een school 
waar het uiteindelijk niet naartoe zal gaan 
of kreeg je een plaats toegewezen in een 

school waar je niet wenst in te schrijven? Laat dit zo 
snel mogelijk weten aan de school, dan komt er een 
plaats vrij voor iemand anders.

 OPGELET

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. 
Je moet je kind ook effectief inschrijven 
in de periode tussen 5 mei en 31 mei 2021.

Wat heb je nodig om in te schrijven?

 › Een identiteitsbewijs van je kind (ID-kaart, Kids-ID, ISI+-kaart, klever van het ziekenfonds). 
 › De juiste schrijfwijze van de naam van je kind. 

Heb je geen geldige verblijfsdocumenten?  
Dan kan je toch inschrijven, want elk kind heeft recht op onderwijs. 

Inschrijven voor andere jaren secundair onderwijs

Wil je je zoon of dochter inschrijven in een hoger jaar in het secundair onderwijs, dan kan dat vanaf 
maandag 19 april 2021. Maak daarvoor een afspraak met de school van je keuze.

Inschrijven in een BuSo-school

In Aalst zijn er ook enkele scholen voor buitengewoon secundair onderwijs. 

De inschrijving voor deze scholen verloopt op een andere manier. 
Voor de meest recente informatie daarover neem je het best een kijkje op de website 
www.naarschoolinaalst.be.

02 Welke diensten 
kunnen je helpen?

Overzicht van diensten en organisaties in Aalst die kunnen helpen bij het aanmelden.

 › de basisschool van je kind 
 › de secundaire scholen 
 › de Centra voor Leerlingenbegeleiding 

» VCLB, Langestraat 12 
    tel. 053 78 85 10
» CLB GO! Dender, Zonnestraat 25  
    tel. 053 46 95 00  
    ma: - vr: 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 aanmeldperiode, vr: 13.30 » 16 uur

 › Digipunt De Gendarmerie 
Denderstraat 22, Aalst  
tel. 053 78 15 05  
di: 9 » 12 uur  
de eerste zaterdag van de maand: 9 » 12 uur  
niet tijdens schoolvakanties 
digipunt@leerpuntzovl.be 
Facebook: Digipunt Aalst

03 Organisatie van 
het secundair onderwijs



maatschappij 
& welzijn

stem kunst & 
creatie

SPORt sport & 
horeca

land- &
tuinbouw

Taal & 
cultuur

economie &
organisatie
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1ste graad secundair onderwijs (1ste en 2de jaar)

De belangrijkste doelstellingen van de 1ste graad van het secundair onderwijs zijn:
 › oriënteren van leerlingen
 › hen voorbereiden op het maken van een bewuste en gerichte studiekeuze in de 2de graad
 › leerlingen uitgebreid de kans geven om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen
 › ontplooien van hun talenten en interesses

Belangrijk hierbij is om voor het 1ste jaar een keuze te maken voor een school waar je kind zich goed 
voelt. De studiekeuze wordt pas op een later moment echt bepaald. 

Vanaf het 2de jaar kunnen leerlingen wel een keuze maken tussen verschillende opties. 
Neem contact op met de scholen om na te gaan wat deze basisopties zijn, of kijk op de website van 
de scholen. 

De opties in het 2de jaar van de 1ste graad zijn nog niet bepalend voor een eventuele keuze in de 2de 
graad. Ook in dit jaar ligt de nadruk op oriënteren en verkennen van talenten en interesses.

2de en 3de graad secundair onderwijs

De studierichtingen in de 2de en de 3de graad geven aan in welk domein hun interesses en 
talenten liggen en waarvoor een leerling wordt voorbereid.

Studiedomeinen groeperen de studierichtingen per interessegebied. 

o v e r z i c h t  s t u d i e d o m e i n e n

Finaliteiten geven het einddoel 
van een studierichting weer. 
Zo zijn er richtingen die je 
voorbereiden om verder te studeren 
in het hoger onderwijs.

Andere opleidingen bereiden je 
voor om te gaan werken en nog 
andere op een combinatie van 
werken en studeren.

04 Scholenlijst

Hieronder vind je een overzicht van alle secundaire scholen.
In Aalst zijn er 3 netten waartoe de scholen behoren:

01 het gemeenschapsonderwijs, GO!

02 gesubsidieerd vrij onderwijs: Katholiek onderwijs Vlaanderen en de Federatie Steinerscholen

03 de stedelijke scholen

Meer uitleg over het verschil tussen de onderwijsnetten vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be

In het onderstaande scholenoverzicht zie je welke scholen 1A en/of 1B aanbieden. 
Om een goed idee te krijgen van de verscheidenheid in het studieaanbod, surf je naar de websites 
van de scholen of contacteer je ze rechtstreeks.

s c h o o l a d r e s t e l . w e b s i t e 1a 1b

DvM Humaniora Onderwijsstraat 2 - Aalst 053 60 58 50 www.dvmhumaniora.be x

DvM Handels, technisch 
en beroepsonderwijs Onderwijsstraat 5 - Aalst 053 72 96 80 www.dvmhtb.be x x

GO! Atheneum Graanmarkt 14 - Aalst 053 76 96 20 www.atheneumaalst.be x

GO! Lyceum Pontstraat 51 - Aalst 053 46 65 00 www.lyceum-aalst.be x

Instituut  
Sint-Vincentius a Paulo Pachthofstraat 3 - Gijzegem 053 72 93 40 www.svi-gijzegem.be x

Middelbare 
Steinerschool Affligemdreef 71 - Aalst 053 77 88 15 www.middelbare

steinerschoolaalst.be x

Sint-Augustinus-
instituut Leopoldlaan 9 - Aalst 053 70 33 79 www.sai-aalst.be x x

Sint Jozefscollege Pontstraat 7 - Aalst 053 79 04 41 www.humaniora.sjcaalst.be x

Sint-Maarteninstituut Esplanadeplein 6 - Aalst 053 76 95 70 www.smi-aalst.be x

Technigo
Middenschool Aalst Ledebaan 101 - Aalst 053 46 70 00 www.technigo.be x x

VTI Aalst Sinte Annalaan 198 - Aalst 053 73 92 51 www.vti-aalst.be x x
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05 Nog vragen?

Hier vind je de meest gestelde vragen. 
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld op www.naarschoolinaalst.be. 

Ik wil meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmelden  
voor 1A of 1B. Hoe doe ik dat?
Maak een keuze:
01 Ik meld mijn kinderen aan bij dezelfde voorkeurscholen.

Je vult 1 aanmeldformulier in en vermeldt de gegevens van je kinderen die je wil 
aanmelden. Je kinderen worden toegewezen aan dezelfde school. 
Dit kan de 1ste of een lagere schoolkeuze zijn.

02 Ik wil mijn kinderen inschrijven in verschillende scholen.
Je vult per kind 1 aanmeldformulier in. De rangorde van schoolkeuze wordt per kind 
gerespecteerd.

Wie wordt 
als ouder beschouwd?
Ouders zijn de personen die het 
ouderlijk gezag uitoefenen of 
in recht of in feite de leerlingen 
onder hun bewaring hebben. 
Omdat kinderen bij co-
ouderschap bij de twee ouders 
verblijven, worden deze beiden 
als ouder beschouwd: zij hebben 
het kind onder hun bewaring. 
Zij kunnen dan ook beiden 
aanspraak maken op de voorrang 
voor kinderen van hetzelfde gezin.

Waar houden 
gescheiden ouders
het best rekening mee?
In het belang van het kind 
bespreken gescheiden ouders 
vooraf in welke school of scholen 
ze hun kind willen aanmelden. Is 
er geen onderling akkoord, dan 
moeten de ouders een procedure 
in kortgeding opstarten bij de 
vrederechter. Hou rekening met 
de beperkte tijd voor aanmelden 
en inschrijven. Ouders die niet 
op hetzelfde adres wonen, 
mogen hun kind niet afwisselend 
naar de ene en dan weer naar de 
andere school sturen. De school 
moet zo’n inschrijving weigeren.

Inschrijven in  het BUSO in  Aalst
Voor het buitengewoon onderwijs is er een verslag nodig van een centrum voor 

leerlingenbegeleiding (CLB). Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel na 
grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact 

op met het CLB. Zij helpen je zoeken naar een gepast aanbod en een gepaste school. In 
Aalst gaat het om de scholen BUSO Levensvreugde, BUSO Don Bosco, IBSO De Horizon.

Alle vragen en/of klachten
Neem eerst contact op met de helpdesk via helpdesk@naarschoolinaalst.be

Is het tijdstip van aanmelden belangrijk?
Het tijdstip van aanmelden heeft geen belang. Wie zich vroeger 
aanmeldt, staat niet hoger in de rangorde van de school van 
zijn keuze. Doe het wel binnen de voorziene periode.

hoe wordt er geordend?
Het ordenen gebeurt eerst op 
basis van schoolkeuze. Bij meer 
aanmeldingen dan plaatsen, 
ordent het systeem op toeval. 
Broers en zussen van kinderen die 
al ingeschreven zijn in de school, 
krijgen altijd voorrang en zijn zeker 
van een plaats in die school. Ook 
stiefbroers en - zussen, halfbroers 
en -zussen of andere kinderen die 
op hetzelfde adres gedomicilieerd 
zijn of hun hoofdverblijfplaats 
hebben, krijgen voorrang. 
Hetzelfde geldt voor de kinderen 
van personeelsleden van de school.

Wat is het verschil 
tussen aanmelden en inschrijven?
Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of 
scholen jij je kind wil inschrijven. 
Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is 
in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogische 
project en het schoolreglement van de school. Alle kinderen, ook 
kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen (broers en zussen, 
kinderen van personeel) melden zich aan tijdens eenzelfde periode.



Stad Aalst
dienst Onderwijs
administratief centrum
Werf 9
9300 Aalst 

 053 77 9300 
 info@aalst.be 
 www.aalst.be
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druk: Groep Artoos
oplage: 2 000 exemplaren.

D/1799/2021/5
v.u. Christoph D’Haese, burgemeester | p.a. Werf 9 | 9300 Aalst


