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Beste ouder en geïnteresseerde,

We beslisten voor de inschrijvingen van het eerste jaar, samen met alle andere secundaire scholen
in Gent (en enkele van buiten Gent), om onder andere lange wachtrijen en kampeertoestanden te
vermijden en de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, te gaan werken met een digitaal
aanmeldingssysteem.
Dit systeem biedt volgende voordelen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

elke ouder is verzekerd van een gelijke kans op een vrije plaats in de school van voorkeur
de verdeling gebeurt transparant en op objectieve basis
door het feit dat het niet meer mogelijk is om verschillende (vrije) plaatsen bezet te houden
tot 1 september, zijn er meer vrije plaatsen ter beschikking
er is geen tijdsdruk meer: aanmelden is niet om ter snelst
u hoeft niet dagenlang te kamperen of urenlang te telefoneren of mensen te betalen om dat
voor u te doen
na de toewijzing kan de school na afspraak alle tijd nemen voor de inschrijving
door het feit dat u verschillende schoolkeuzes in volgorde kan opgeven, heeft u niet alleen
kans op een toewijzing in de school van hoogste voorkeur, maar indien nodig in die van
tweede en volgende voorkeur
…

Wat doet u best als ouder/voogd?
Indien de school waar al een broer of zus zit of een ouder werkt uw 1e keuze is, dan kan u
rechtstreeks op school gaan inschrijven tijdens de voorrangsperiode broers en zussen en kinderen
van personeel van maandag 8 januari 18 tot en met vrijdag 26 januari 18. U kan niet geweigerd
worden op basis van capaciteit (vol). Wie niet inschrijft tijdens deze periode kan nadien geen beroep
meer doen op voorrang broer/zus of kinderen van personeel!
Indien u niet in aanmerking komt voor de voorrangsperiode broers en zussen of kinderen van
personeel, of er geen gebruik van wil maken, informeer u dan vooraf bij verschillende scholen of de
werking, het pedagogisch project, het schoolreglement, het aanbod, … overeenkomen met de
verwachtingen en motivatie van u en uw zoon/dochter.

Orden de scholen die u erg bevallen volgens voorkeur: 1e keuze, 2e keuze, enz.
Neem deel aan de digitale aanmeldingsprocedure tussen vrijdag 2 februari vanaf 12u en vrijdag 23
februari om 12u via meldjeaan.gent.be. U heeft hiervoor de volledige periode de tijd.
‐
‐
‐

Registreer, log in en vul alle gevraagde info aan.
Duidt de scholen van uw voorkeur aan in volgorde.
Duidt ook aan waarvoor u aanmeldt: 1A en/of 1B (gewoon), OV4 type 9 1A/1B
(buitengewoon).
*Zoekt u hulp om aan te melden? Die vindt u in de basisschool, bij de brugfiguur, in de
secundaire school en bij tal van organisaties in uw buurt.

In de loop van vrijdag 2 maart 18 ontvangt u een mail met de beslissing. U krijgt ofwel:
Een toewijzing voor de school van 1e keuze: u krijgt een ticket voor inschrijving in die school;
alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.
‐ Een toewijzing voor de school van een andere voorkeur (2e, 3e,…): u krijgt een ticket voor
inschrijving in de school van die voorkeur; u krijgt een document van niet‐gerealiseerde
inschrijving voor elke hogere keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw
plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen; alle lagere keuzes vervallen en die
plaatsen worden vrijgegeven;.
‐ Geen toewijzing: u krijgt een document van niet‐gerealiseerde inschrijving voor elke keuze
die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van
elk van die scholen.
Vanaf zaterdag 3 maart 18 tot en met vrijdag 23 maart 18 dient het toewijzingsticket voor een
bepaalde school omgezet te worden in een inschrijving. Dit gebeurt na afspraak met de betrokken
school. Opgelet: het ticket is niet meer geldig vanaf 24 maart. De toekenning vervalt dan.
‐

Niet aangemeld: wat nu?
Indien u om een of andere reden niet heeft aangemeld dan kan u zich vanaf 3 of 5 maart 18
(afhankelijk van de school) rechtstreeks gaan inschrijven op school tijdens de reguliere
inschrijvingen. Hou er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en alle
aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn en u minder kans maakt op vrije plaatsen.
Hetzelfde geldt voor wie geen toewijzing heeft gekregen of wie zijn toewijzingsticket niet (tijdig)
heeft omgezet in een inschrijving.

En voor inschrijvingen vanaf het 2e jaar?
Voor de zij‐instroom vanaf het 2e jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden op school vanaf
maandag 16 april 18.

Wil u nog meer weten?
In de loop van december 17 krijgen alle leerlingen van de Gentse basisscholen en de scholen uit de
randgemeenten die de overstap naar het secundair onderwijs maken de brochure ‘Inschrijven in een
secundaire school in Gent’.

Op de website meldjeaan.gent.be kan u niet alleen aanmelden maar vindt u ook bijkomende
informatie in de ‘Veelgestelde vragen’. Tijdens de inschrijvings‐ en aanmeldingsperiode vindt u er ook
de ‘vrije plaatsen’.
Facebookgebruikers kunnen een en ander volgen via ‘Inschrijven in een Gentse secundaire school’.
Er is ook een helpdesk voorzien voor al uw bijkomende vragen:
Meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be
Emiel Bogemans 0473/938 922
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