Aanmelden en inschrijven
STAP VOOR STAP

Proeven en ontdekken
in het eerste jaar

Verkennen en kiezen
in het tweede jaar
Groeien en ontwikkelen
in de tweede en derde
graad

Meld je kind online aan.
JA
1.

Maak je
schoolkeuze(s).

2.

Meld je kind aan
van 15 maart 2021
(12 uur) tot 19 april
2021 (12 uur) via de
link die je dan vindt
op de schoolwebsite.

3.

schooljaar 2021-2022

RISICO!
Je kan je kind rechtstreeks
inschrijven op een school
met nog vrije plaatsen vanaf
2 juni 2020 om 10 uur.

Kreeg je kind een plaats toegewezen?
JA

NEEN
Je kind staat op de wachtlijst
van de aangemelde scholen.
Je wordt verwittigd als er
toch nog een plaats vrijkomt.
Schrijf in afwachting je kind
voor alle zekerheid in op
een school met nog vrije
plaatsen.

Is die school je eerste keuze?
JA
Schrijf je kind digitaal in
tussen 24 april tussen
18 mei 2021 (16 uur) via
de link die je per mail zal
ontvangen op 24 april (9
uur).

Sint-Jozefinstituut
Gemeenteplein 8
2550 Kontich
www.sji.be
Sint-Ritacollege
Pierstraat 1
2550 Kontich
www.ritacollege.be
VTI Kontich
Edegemsesteenweg 129
2550 Kontich
www.vtikontich.be

Ontvang een bericht
(inschrijvingsticket)
via mail op 22 april
2021.

Wil je je inschrijven
in het eerste jaar
van het Sint-Jozefinstituut?
Eerst aanmelden, dan inschrijven!

NEEN

Voor welke scholen kan je kiezen?

NEEN
Schrijf je kind toch in tijdens
de inschrijvingsmomenten
en wacht af of er een plaats
vrij komt in een school die
hoger op je lijst staat.

OPGELET!
Als je niet op tijd inschrijft, verlies je je plaats in de school.

Regina Pacis
Boechoutsesteenweg 87a
2540 Hove
www.regpacho.be

Beste ouder
Volgend schooljaar start je kind in het secundair
onderwijs. Heb je interesse in een middelbare
school in Kontich of Hove? Lees dan aandachtig
deze folder.
Digitaal aanmelden
Elke leerling die start in het eerste jaar secundair
onderwijs (1A of 1B) meldt zich eerst digitaal aan
en schrijft zich dan pas in.
Aanmelden betekent dat je via een website
doorgeeft in welke scholen je het liefst je kind wil
inschrijven. Elke leerling heeft recht op een plaats
in een secundaire school naar keuze, zolang er
genoeg plaatsen zijn in die school.
Nadien kan je je kind inschrijven op de school die
je wordt toegewezen. Hoe dat juist in zijn werk
gaat, lees je verder in deze folder.
Belangrijke stappen vooraf
Denk op voorhand samen met je kind goed na.
Welke school past het best bij je zoon of dochter?
Wat vinden jullie belangrijk?
Maak (een) bewuste schoolkeuze(s):
• Surf naar de websites van de verschillende
scholen.
• Bezoek de scholen tijdens opendeurdagen.
• Vraag indien nodig extra advies aan de
basisschool en het CLB.

Aanmelden en inschrijven
STAP VOOR STAP
STAP 1 Meld je kind aan op de website
Tussen 15 maart (12 uur) en 19 april 2021 (12 uur)
vind je op de website van onze school de link om je
kind aan te melden.
Haast is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden
speelt geen rol, zolang je maar binnen deze periode
aanmeldt. Na 20 april (12 uur) kan je niet meer
aanmelden.
TIP: Neem bij het aanmelden het
rijksregisternummer van je kind bij de hand.
STAP 2 Ontvang een bericht
Op 22 april 2021 krijg je een e-mail met het resultaat
van de aanmelding.
Er zijn drie resultaten mogelijk:
1. Je wordt toegewezen aan de school van je
eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
De e-mail is je ticket om te kunnen inschrijven.
2. Je wordt toegewezen aan een school van een
lagere keuze. Je mag inschrijven in die school
en staat op de wachtlijsten van de scholen
van hogere keuze. De e-mail is je ticket om te
kunnen inschrijven in de toegewezen school.
3. Je krijgt geen school toegewezen en staat op de
wachtlijst van alle scholen. In afwachting zoek
je best ook een andere school die nog vrije
plaatsen heeft en schrijf daar in.
STAP 3 Schrijf je kind in
Je ontving een inschrijvingsticket
Inschrijven kan digitaal vanaf zaterdag 24 april tot
dinsdag 18 mei 2021 (16 uur). Ouders met een
inschrijvingsticket, krijgen hiervoor een e-mail met
de link naar een digitaal inschrijvingsformulier.
Je staat op de wachtlijst
Als je een bericht kreeg dat je gerangschikt werd
op de wachtlijst, word je gecontacteerd als er een
plaats vrijkomt. Dat gebeurt in volgorde.

Hoe gebeurt de toewijzing?
• De ordening van de aangemelde leerlingen
gebeurt in de eerste plaats op basis van de
schoolkeuze. Broers en zussen en kinderen van
personeel krijgen voorrang.
• Zijn er te weinig vrije plaatsen in de gekozen
school? Dan ordent de computer de leerlingen
op basis van toeval.
• De toewijzing gebeurt ook op basis van
onderwijskansen van leerlingen: indicator- en
niet-indicatorleerlingen. Daarom worden er twee
persoonlijke vragen gesteld bij het aanmelden:
• Krijg je een studietoelage?
• Wat is het hoogst behaalde diploma van de
moeder?
Voorrang
Deze groepen krijgen voorrang bij de toewijzing:
• broers en zussen van al ingeschreven leerlingen
• kinderen van personeel op school
Je kind wil naar dezelfde school als broer of zus of
waar jij of je partner werken? Meld het digitaal aan
tussen 15 maart (12 uur) en 19 april 2021 (12 uur).
Duid die school aan en je kind krijgt voorrang op
die school. De plaats is gegarandeerd.
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.
Wat gebeurt er als je niet aanmeldt?
Dan kan je pas inschrijven vanaf 1 juni 2021 (10 uur)
in een school met vrije plaatsen. Veel plaatsen zullen
al ingenomen zijn door kinderen die wel werden
aangemeld. Wacht dus niet af en meld zeker aan. Is
er geen plaats, dan sta je op de wachtlijst.
Wat als je nog niet weet of je kind naar 1A of 1B
zal gaan?
Bespreek dit vooraf met de basisschool en het CLB.
Je kan na hun advies contact opnemen met de
beheerder van het aanmeldingsprogramma.

