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Inschrijven in een
secundaire school?

EERST AANMELDEN, 
DAN INSCHRIJVEN
Aanmelden vanaf 01/03/2019 



Beste ouder

In deze brochure vind je alle informatie die nodig is om jouw kind in te schrijven 
voor het schooljaar 2019 – 2020 in een secundaire school in Grimbergen, 
Machelen en Vilvoorde.

Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, 
zolang er voldoende vrije plaatsen in deze school zijn.

Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedagogisch 
project en het schoolreglement van de scholen. Deze info vind je op de website 
van de school. Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een 

doordachte keuze te kunnen maken.

´´ Alle leerlingen die starten in 1A of 1B moeten eerst 
aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de 
school.

´´ Alle andere leerlingen schrijven zich rechtstreeks in de 
school in vanaf 23 april 2019.

´´ Kinderen die al ingeschreven zijn in een secundaire school 
blijven gewoon ingeschreven.

2



3

Inschrijven in 1A of 1B

Eerst aanmelden via de computer, 
dan inschrijven in de school!

Wie

Alle leerlingen die starten in een secundaire school in 1A of 1B

Procedure

Aanmelden op de computer
01/03/2019 (8u) – 29/03/2019 (20u)

Mail met toewijzing 
29/04/2019

Inschrijven in de school
06/05/2019 – 24/05/2019
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IN DETAIL

1   Aanmelden op de computer

´´  Periode: 01/03/2019 (8u) –  
29/03/2019 (20u)

• Ga op 
www.naarschoolinregiovilvoorde.be 

naar “Aanmelden”

• Maak een account aan

• Je kan nu aanmelden (met of 
zonder voorrang)

• Na je aanmelding krijg je een 
melding dat de aanmelding 
geslaagd is

• Je kan tijdens de aanmeldperiode 
jouw gegevens aanpassen, na 29 

maart kan je dit niet meer

Het tijdstip van aanmelden speelt 
geen rol: het maakt geen verschil 
of je de eerste of de laatste bent 
die tijdens deze periode aanmeldt!

2   Mail met toewijzing of 
weigering

´´ Datum: 29/04/2019

Je krijgt een mail met het resultaat van 
jouw aanmelding.
Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Je wordt toegewezen aan de school 
van 1e keuze. Je mag inschrijven in 
deze school.

2. Je wordt toegewezen aan 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 wordt aan geen school toege-
wezen en staat op de wachtlijst 
van alle scholen waarvoor je hebt 
aangemeld. Je moet wachten met 
inschrijven tot de start van de vrije 
inschrijvingen op 28 mei 2019.  
Je ontvangt een uitnodiging voor een 
infovergadering en kan intussen jouw 
dossier opvolgen via de website.

Leerlingen die op de wachtlijst 
staan, ontvangen via de mail ook 
hun weigeringsdocumenten. In 
deze mail staat het rangnummer 
op de weigeringslijst van de 
school. Wanneer een plaats in 
een school vrij komt, worden de 
leerlingen op de wachtlijst van de 
school gecontacteerd aan de hand 
van hun nummer op de wachtlijst.



3   Inschrijven in de school

´´ Periode: 06/05 – 24/05/2019

Bij de mail met het resultaat van jouw 
aanmelding zit een brief van de school 
met afspraken rond inschrijven.

Je gaat met de nodige documenten naar 
de school waaraan je via de aanmelding 
werd toegewezen om jouw toewijzing 
om te zetten in een inschrijving. 

Voorrang

Wie heeft voorrang?
• Je hebt een broer of zus die al 

naar de school gaat waarvoor je 
aanmeldt

• Je bent een kind van personeel, 
tewerkgesteld in de school 
waarvoor je aanmeldt

Hoe krijgen deze leerlingen voorrang?

Bij jouw aanmelding kan je aankruisen 
dat je tot de voorrangsgroep behoort. 

Je geeft het rijksregisternummer in van 
de broer of zus die al in de school zit 
waarvoor je aanmeldt of van de ouder die 
in de school werkt. Het aanmeldsysteem 
maakt zo automatisch de connectie voor 
voorrangsgroepen.

Het rijksregisternummer vind je achter- 
aan op de identiteitskaart of kids-ID of 
op een klevertje van de mutualiteit.

Hoe gebeurt de toewijzing?

• De ordening van de aangemelde 
leerlingen gebeurt in de eerste 
plaats op basis van de schoolkeuze 
en daarna op basis van toeval.

• De scholen hebben plaatsen voor 
zowel indicator – en niet indica-
torleerlingen. De aangemelde 
leerlingen worden binnen een van 
beide categorieën geordend.
Dit gebeurt aan de hand van 2 vragen 
bij het aanmelden:
• Ontvangen van een studietoelage
• Diploma van de moeder

Wat gebeurt er als ik niet aanmeld?

Vanaf 28 mei 2019 kan je rechtstreeks in 
de school inschrijven (zonder eerst aan 
te melden) maar de meeste plaatsen zijn 
dan al door de aangemelde kinderen 
ingenomen.

WACHT DUS NIET AF  
EN DOE ZEKER DE 

AANMELDING!
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Alle info over het aanmelden en 
inschrijven vind je op:
www.naarschoolinregiovilvoorde.be 

 Daarnaast kan ook de 
LOP-deskundige worden  
gecontacteerd op greet.marcelis@
ond.vlaanderen.be of via het 
nummer 0491 35 46 98.

Voor informatie over studierich-
tingen, het pedagogisch project,… 
neem je rechtstreeks contact op 
met de scholen en het CLB.

Heb je geen computer of wil je 
graag hulp bij het aanmelden?
Hier kan je terecht, op afspraak:

 Machelen: Dienst Onderwijs, 
Woluwestraat 1, 1830 Machelen  

 02 254 12 54, 
onderwijs@machelen.be 

 Vilvoorde: Dienst Gelijke kansen, 
Lange Molenstraat 44,  
1800 Vilvoorde, 02 255 79 30 

 Tijdens de permanentie van de 
toeleiders: maandag en donderdag 
van 9u tot 12u en dinsdag van 9u 
tot 12u en van 13u30u tot 18u30

 vzw PIN, 02 304 48 45,  
info@vzwpin.be, vzw PIN kan je 
helpen in een andere taal dan het 
Nederlands.
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Informatie en hulp ´ INSCHRIJVEN IN EEN HOGER
    LEERJAAR

Leerlingen die in een hoger leerjaar dan 
1A of 1B starten, schrijven rechtstreeks 
in de school in.

Dit kan vanaf 23/04/2019.

Inschrijvingen gebeuren steeds in de 
school zelf. Inschrijvingen per telefoon, 

fax of e-mail zijn niet geldig.

´ BUITENGEWOON ONDERWIJS

Inschrijven in een school voor het 
buitengewoon onderwijs kan enkel met 
een verslag buitengewoon onderwijs 
door een CLB.

Inschrijvingen broers en zussen van  
21 januari tot 22 februari 2019

Inschrijvingen alle andere leerlingen 
vanaf 11 maart.

BuSo De VeSt, stedelijk aangepast 
beroepsonderwijs
Vestenstraat 14 - 1800 Vilvoorde 
Tel. 02 251 27 03 
secretariaat.devest@sovilvoorde.be  
www.busodevest.be
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Grimbergen

GO! Atheneum Grimbergen
Lagesteenweg 77, 1850 Grimbergen 
02 269 03 61 
ka.grimbergen@sgr10.be 

www.kagrimbergen.be

Machelen

GISO Machelen
Watermolenstraat 33, 1831 Diegem 
02 251 53 50 
welkom@gisomachelen.be 
gisomachelen.wixsite.com/
gisomachelen

Vilvoorde

GO! Atheneum Vilvoorde
Leopoldstraat 22-30, 1800 Vilvoorde 
02 251 06 76 
info@hetatheneum.be  
www.hetatheneum.be

Het College
Mechelsestraat 7, 1800 Vilvoorde                                 
02 257 10 40 
info.college@kov.be                                      
www.kov.be

GO! Technisch Atheneum Campus 
De Brug Vilvoorde
Vaartstraat 1, 1800 Vilvoorde 
02 257 03 90 
campusdebrug@sgr10.be  
www.campusdebrug.be

GO! Technisch Atheneum Horteco 
Vilvoorde
de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde 
02 251 04 48 
info@horteco.be
www.horteco.be

TechnOV
Zennelaan 51-53, 1800 Vilvoorde 
02 251 34 28 
info.technov@kov.be  
www.kov.be

Virgo+

Fr. Rooseveltlaan 98, 1800 Vilvoorde 
02 254 88 20 
info.virgoplus@kov.be  
www.kov.be

Centrum Leren en Werken Castor 
(GEEN eerste graad)
Groenstraat 260, 1800 Vilvoorde 
02 251 41 87 
info@clwcastor.be  
www.clwcastor.be

Overzicht van de scholen



Vragen?
Greet Marcelis – LOP-deskundige: 
greet.marcelis@ond.vlaanderen.be of 0491 35 46 98.

Vrij CLB 02 251 15 55 
CLB GO! 02 251 44 25
CLB N-Brussel  02 482 05 72 (Machelen)

V.U.: Hubert Buys, Leuven

Deze brochure is een initiatief van 
het Lokaal Overlegplatform Grimbergen, Machelen en Vilvoorde.


