Inschrijvingen 1ste jaar A(*)
Vanaf het schooljaar 2021-2022 kiest RC voor digitaal aanmelden en inschrijven.
Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil
inschrijven.
Waarom kiezen wij voor digitaal aanmelden en inschrijven?
●
●
●
●

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van
hun eerste keuze kunnen inschrijven.
We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende
scholen effectief inschrijven.
Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan
gebeuren.

Tijdslijn

Start inschrijvingen
toegewezen school

Aanmeldperiode
Maandag 29 maart 2021 om 14 uur
tot
maandag 26 april 2021 om 14 uur

Maandag 10 mei 2021

Communicatie:
welke school is toegewezen
aan je kind

Einde inschrijvingen
toegewezen school
Vrijdag 4 juni 2021

Donderdag 6 mei 2021

(*) 1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Hoe aanmelden?
Je meldt aan vanaf 29 maart 2021 (14 uur) tot en met 26 april 2021 (14 uur) via de website
https://aanmelden.school.

Toewijzing
Er zijn 3 resultaten mogelijk:
1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze
school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw
dossier opvolgen via de website.
3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen
waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan
alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

Voorrangsgroepen
●

●

Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook
stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres
gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de
secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Indicator- en niet-indicatorleerlingen
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en
niet-indicatorleerlingen.
Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?
●
●

Het gezin ontving een schooltoeslag in 2019-2020 of 2020-2021.
De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een
studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken
opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de
leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen.

Inschrijvingen voor de andere jaren
1 en 2 juli 2021, telkens van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur.
Uitsluitend via telefonische afspraak: 02 568 18 18.

