HOE SCHRIJFT U IN?
•

Let op, niet van toepassing bij scholen die aanmelden!
Bij aanmeldingen krijgt u nadien een brief met richtlijnen.
U gaat naar de school van uw keuze want u kunt enkel ter plaatse inschrijven.

•

U gaat akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

•

De school bevraagt en registreert een aantal gegevens op een fiche en in het

Schooljaar 2019-2020

inschrijvingsregister. Er zijn drie mogelijkheden:
♦

Er is een vrije plaats. U krijgt een bewijs van inschrijving.

♦

De school kan pas na afloop van de voorrangsperiode zeggen of er al dan niet een
vrije plaats zal zijn. U krijgt een bewijs van uitgestelde inschrijving.
Er is geen vrije plaats. U krijgt een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving. U moet
op zoek naar een andere school.

♦

WAT MEEBRENGEN BIJ EEN INSCHRIJVING?

INSCHRIJVEN

•

Bewijs van identiteit

•

Indien u een schooltoelage 2018-2019 of 2017-2018 ontvangt, brengt u een brief van de
dienst studietoelagen of het bankafschrift van de storting van deze toelage mee.

in een secundaire school in
Mechelen, Haacht, Keerbergen of Sint-Katelijne-Waver

Beste ouder, beste leerling,

HOE WEET IK WAAR ER VRIJE PLAATSEN ZIJN?
♦

Vóór de start van elke voorrangsperiode maakt de school het aantal vrije plaatsen bekend
via het LOP.

U kiest voor een secundaire school in Haacht, Keerbergen, Mechelen of Sint-Katelijne-Waver? Dan
kan u hier lezen hoe en wanneer u er kan inschrijven.

♦

www.lop.be. LOP regio Mechelen

Belangrijk! Voor het eerste jaar secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs werken alle
scholen met periodes waarin bepaalde groepen wettelijk gezien met voorrang kunnen inschrijven:

HEBT U HULP NODIG?
Contacteer de school of het CLB dat
de school begeleidt.

Secundair onderwijs

VRIJE PLAATSEN 2019-2020

ZOEKT U MEER INFO?

•

Broers en zussen van kinderen die al op de school zijn ingeschreven, kinderen van personeelsleden en campusleerlingen (voor BUSO Sint-Janshof) schrijven eerst met voorrang in.

•

Alle scholen streven in een volgende periode een sociale mix van kansarme en kansrijke leerlingen na. Om te weten of een leerling op het vlak van onderwijs van thuis uit als kansarm of
kansrijk wordt beschouwd, stelde de Vlaamse overheid de gelijke onderwijsindicatoren op.
Indicatorleerlingen beantwoorden aan een of meer van volgende voorwaarden:

www.lop.be

♦

Het gezin van de leerling had het schooljaar 2018-2019 of 2017-2018 recht op een
schooltoelage;

♦

De moeder in het gezin heeft geen diploma secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

Kies LOP regio Mechelen.
Voor informatie kunt u ook terecht bij
het LOP: Wilfried Sel 0491 35 11 20.

Klik op ‘secundair onderwijs’

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande voorwaarden.
Tijdens deze voorrangsperiode kunnen ALLE leerlingen voor het eerste jaar inschrijven, en behouden ze hun voorrang op leerlingen die later inschrijven.

Bent u van oordeel dat de inschrijving niet correct is verlopen, dan kunt u contact opnemen met
het LOP (via Wilfried Sel op 0491 35 11 20 of via mail: wilfried.sel@ond.vlaanderen.be) dat eerst zal
proberen te bemiddelen. U kunt ook klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten

Inschrijven voor de hogere jaren kan pas in het derde trimester.

NAAM

INSCHRIJVEN eerste jaar van de eerste graad
Voorrang broers zussen en kinderen Alle andere leerlingen
Start inschrijvingen zonder
van personeel
voorrang **
met rangschikking volgens
indicatoren*

INSCHRIJVEN hogere jaren (vanaf 2e
jaar van de eerste graad) vanaf

Meer info:
WEBSITE SCHOOL

NIET TIJDENS SCHOOLVAKANTIES

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
BUSO BA campus De Beemden (GO!)

14/03/2019 - 03/04/2019

Niet van toepassing

14/05/2019

www.BAdebeemden.be

BUSO Sint-Janshof (Katholiek)

14/03/2019 - 28/03/2019 campusvoor-

Niet van toepassing

14/05/2019

www.sint-janshof.be

21/03/2019 - 25/04/2019

aanmelden op 06/05/2019

11/06/2019 2de jaar: 03/07/2019 hogere jaren: 04/05/2019

www.dbhaacht.be

Technisch Atheneum Keerbergen (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019

24/04/2019

www.technischatheneumkeerbergen.be

Middenschool Keerbergen (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019
24/04/2019

ww.middenschool-keerbergen.be
www.campus-atheneum– keerbergen.be
www.atheneum-keerbergen.be

rang 04/04/2019 - 03/05/2019

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
HAACHT
Don Bosco Instituut (Katholiek)

A

KEERBERGEN

Atheneum Keerbergen (GO!)

A

A

Sint Michielsinstituut (Katholiek)

18/02/2019 - 15/03/2019

01/03/2019 - 21/03/2019

16/03/2019

23/04/2019

www.smiks.be

MECHELEN
Berthoutinstituut- Klein Seminarie (Katholiek)

11/03/2019 - 02/04/2019

aanmelden op 23/04/2019

27/04/2019

01/07/2019 (04/07/2019 LO & Sport)

www.bimsem.be

COLOMAplus (Katholiek)

25/03/2019 - 05/04/2019

28/04/2019 - 13/05/2019

14/05/2019

28/04/2019

www.colomaplus.be

BA campus Caputsteen (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019

24/04/2019

www.BAcaputsteen.be

BA campus Pitzemburg (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019

24/04/2019

www.BApitzemburg.be

BA campus Botaniek (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019

24/04/2019

www.BAbotaniek.be

BA campus Stassart (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019

24/04/2019

www.BAstassart.be

BA campus Zandpoort (GO!)

13/02/2019 - 26/02/2019

13/03/2019 - 26/03/2019

24/04/2019

24/04/2019

www.BAzandpoort.be

PTS Campus Mechelen (Provinciaal)

28/01/2019 - 08/02/2019

11/03/2019 - 22/03/2019

25/03/2019

23/04/2019

www.ptsmechelen.be

Scheppersinstituut (Katholiek)

11/03/2019 - 05/04/2019

27/04/2019 - 13/05/2019

14/05/2019

27/04/2019

https://aso.scheppers-mechelen.be/

Sint-Romboutscollege (Katholiek)

13/03/2019 - 29/03/2019

aanmelden op 23/04/2019

27/04/2019

27/04/2019

www.srco.be

Technische Scholen Mechelen (Katholiek)

11/03/2019 - 29/03/2019

27/04/2019 - 13/05/2019

14/05/2019

27/04/2019

www.tsmmechelen.be

Ursulinen Mechelen (Katholiek)

27/03/2019 - 24/04/2019

27/04/2019 - 13/05/2019

15/05/2019

27/04/2019

www.ursulinenmechelen.be

SINT-KATELIJNE-WAVER / ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
College Hagelstein (Katholiek)
16/03/2019 - 29/03/2019

27/04/2019 - 13/05/2019

14/05/2019

27/04/2019

www.collegehagelstein.be

Sint-Ursula-Instituut (Katholiek)

19/03/2019 - 05/04/2019

27/04/2019 - 16/05/2019

27/04/2019

01/07/2019

www.sui.be

TILDONK
Sint –Angela-Instituut (Katholiek)

23/04/2019 - 03/05/2019

23/04/2019 - 03/05/2019

04/05/2019

04/05/2019

www.sintangela.be

BA campus Nekkerspoel (GO!)

Doorlopend (contacteer de school)

www.BAnekkerspoel.be

TSM – Centrum voor Leren en Werken

Doorlopend (contacteer de school)

www.tsmmechelen.be

Syntra Mechelen

Doorlopend (contacteer de school)

www.syntra-ab.be

CLW PTS Campus Mechelen

Doorlopend (contacteer de school)

www.clwboom.be

DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

*= Bij inschrijving moet u een vragenlijst beantwoorden. Aan de hand van deze vragenlijst wordt uw kind ingeschreven als indicatorleerling of niet-indicatorleerling
** Deze inschrijvingsperiode is bedoeld voor leerlingen die al de vorige inschrijvingsperiodes hebben gemist. Er zijn dan mogelijk minder plaatsen beschikbaar.
A

Opgelet: deze scholen werkt met een aanmeldingsprocedure

Campus: campusleerlingen hebben voorrang bij de overstap van het basis naar het secundair onderwijs op dezelfde campus

