Inschrijving secundair onderwijs
Meld je kind aan
Belangrijke data:
•
•
•

1 april 2019 (12 uur 's middags) tot 26 april 2019 (12 uur 's middags): aanmelden
voor het 1ste secundair.
13 mei 2019: Ouders die hebben aangemeld, krijgen in de late namiddag het resultaat
toegestuurd.
15 mei 2019 – 7 juni 2019: inschrijven voor 1ste jaar secundair.

Hoe aanmelden?
•
•
•

•

Ga tussen 1 en 26 april 2019 naar meldjeaansecundair.gent.be. Op welke dag of
uur je aanmeldt, is niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode gebeurt.
Registreer en/of log in en vul alle gegevens in van jou en je kind(eren).
Duid de verschillende favoriete scholen aan. Je mag zo veel mogelijk aanduiden als
je zelf wil. Er is geen limiet. Begin met je eerste keuze. Je mag ofwel scholen met 1A
(getuigschrift basisonderwijs) of met 1B (geen getuigschrift
basisonderwijs) aanduiden.
Op 13 mei 2019 ontvang je een e-mail met daarin het resultaat van de aanmelding.

NIEUW: Broer/zus en kinderen van personeelsleden van de school dienen zich ook aan te
melden. Ze krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen als broer of zus of waar
de ouder werkt. Gezien de plaats is gegarandeerd, dien je enkel die school aan te duiden in het
aanmeldingssysteem en aan te geven dat je voorrang voor broer/zus of personeelslid wil.
Meld je je kind niet aan, dan verlies je je voorrang. Inschrijven in die school kan dan pas op
15 mei 2019 als er daar nog vrije plaatsen zijn.
Staat de school van broer of zus of waar de ouder werkt op je voorkeurlijst, maar gaat de
voorkeur nog meer uit naar andere scholen? Zet dan de scholen in volgorde van je voorkeur.
Aangezien sowieso een plaats in de school van broer of zus of waar de ouder werkt
gegarandeerd is, hoef je na die school geen scholen meer aan te duiden.

