
Inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs?  

EERST AANMELDEN,  
DAN INSCHRIJVEN!

Beersel – Halle –  
St.-Genesius-Rode



Beste ouder
In deze brochure vind je alle informatie die nodig is om jouw kind in te 
schrijven voor het schooljaar 2020 – 2021 in een secundaire school in 
Beersel, Halle of Sint-Genesius-Rode.

Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedago-
gisch project en de werking van de scholen.

Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een door-
dachte keuze te kunnen maken.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of 
scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de 
school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het 
schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

´´ Het aanmeldsysteem zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen 
in de school van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.

´´ We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten 
ontstaan.

´´ We willen voorkomen dat kinderen in meer dan één school van 
onze deelnemende scholen effectief ingeschreven worden.

´´ Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmel-
den zonder tijdsdruk kan gebeuren.

´´ Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans 
krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

2



TIJDLIJN

Wie meldt aan?
 
Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook 
broers, zussen en kinderen van personeel.

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

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs 
ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal 
ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.
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Aanmelden 
op de computer via  

https://aanmelden.school

Mail 
met toewijzing  

Inschrijven
in de school  

@

Hoe aanmelden?
Je meldt aan tussen 30 maart 2020 vanaf 

14u00 tot en met 24 april 2020 14u00  
via de website https://aanmelden.school 

1
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Wat heb je nodig om aan te 

melden?

• Een computer met internet.

• Naam, voornaam, geboorte-
datum en adres van je kind.

• Het rijksregisternummer van je 
kind. Dat vind je op de achter-
zijde van de kids-ID van je kind 
(11 cijfers; links bovenaan). 

• Indien je geniet van voorrang: 
het rijksregisternummer van 
het kind/personeelslid dat de 

voorrang genereert.

Stappenplan

1. De aanmelder (ouder/voogd) 
maakt een account aan op 
de website en bevestigt deze 
account via e-mail.

2. Je geeft de gegevens op van 
het kind.

3. Je geeft de schoolkeuzes op.

4. Je ontvangt ter bevestiging 
een e-mail en controleert deze.
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Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De plaatsen worden verdeeld door de computer op basis van de criteria 
‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Er wordt getracht zoveel mogelijk kinderen 
hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor 
alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De leerlingen 
worden in een willekeurige volgorde gerangschikt en toegewezen. 

Voor alle leerlingen die niet konden toegewezen worden aan hun school van 
1e voorkeur, wordt gekeken naar de 2e schoolvoorkeur. Opnieuw worden 
de leerlingen in een bij toeval bepaalde volgorde toegewezen. Zo worden 
alle aanmeldingen verwerkt per schoolvoorkeur. Dit alles gebeurt in aanwe-
zigheid van een gerechtsdeurwaarder. 

ER ZIJN 3 RESULTATEN MOGELIJK:

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 toegewezen en 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 plaats 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.
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Voorrangsgroepen

• Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secun-
daire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere 
kinderen die op hetzelfde adres wonen.

• 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-indicator leerlingen

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 schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of een 
schooltoeslag in 2019-2020.

• De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

 Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken 

opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.
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     Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De inschrijvingen starten op 13 mei 2020. 

• Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind onmiddellijk inschrijven.

• Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst 
geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan! 

Meer informatie kan je terugvinden op 

https://aanmelden.school

?

8



BEERSEL

Sint-Victor Alsemberg 
Brusselsesteenweg 20 
02 380 15 89
www.sintvictor.be 

HALLE 

Heilig Hart & College Halle
Campus Vondel - eerste graad 
Vondel 41 
02 363 85 70 
www.hhchalle.be

Sancta Maria Instituut Lembeek
Heerweg 77
02 356 68 68
www.sanctamarialembeek.be

Don Bosco Halle, School voor 
wetenschap en technologie/STEM 
Lenniksesteenweg 2 
02 356 29 49
www.donboscohalle.be

GO! MS Halle – Campus 
Demaeghtlaan 
A.Demaeghtlaan 40 
02 363 82 44
www.campuskahalle.be/ms

GO! Technisch Atheneum Halle 
Kluisstraat 1 
02 361 59 59
www.go-tahalle.be

SINT-GENESIUS-RODE 

Onze-Lieve-Vrouwinstituut  
Kloosterweg 1  
02 380 10 15
www.olvrode.be

Overzicht van de scholen waarvoor je dient aan te melden
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De digitale aanmeldingen in deze regio zijn mogelijk voor 
volgende scholen: 

          Inschrijven in een 
          hoger leerjaar? 

Leerlingen die starten in het 
2e tot en met 7e jaar secundair 
onderwijs schrijven zich recht-
streeks in de school in na  
5 juni 2020. Je contacteert de 

school hiervoor rechtstreeks.

?
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Inschrijven in het buitengewoon onderwijs 

Hulp nodig? 
Heb je geen computer of wil je 
graag hulp bij het aanmelden?

Hier kan je terecht tijdens de 
openingsuren of na afspraak:

BEERSEL
Gemeentehuis Beersel

Alsembergsteenweg 1046
02 359 18 51
onderwijs@beersel.be

OCMW Beersel – Torleylaan 13 
02 356 73 18 
info@ocmwbeersel.be

HALLE
JC De Kazerne – Leide 3
02 365 97 13 – kindbeleid@halle.be

Stad Halle Welzijnsbalie - Sociaal Huis 

A. Demaeghtlaan 38 – 02 365 99 00

SINT-GENESIUS-RODE
OCMW Sint-Genesius-Rode

Dorpsstraat 74 – 02 380 55 55

SINT-PIETERS-LEEUW
Sociaal Huis – Pastorijstraat 21 of 
Fabriekstraat 1 – 02 371 03 60

sociaal.huis@sint-pieters-leeuw.be

Buitengewoon Onderwijs Don Bosco Halle werkt niet met een digitaal 
aanmeldingssysteem.

Van 20 april 2020 tem. 8 mei 2020 
kunnen broers, zussen en kinderen 
van personeel inschrijven. 

Vanaf 15 mei kunnen alle andere 
kinderen inschrijven.

Je neemt best rechtstreeks contact 

op met de school:

Don Bosco Halle, 

Buitengewoon Onderwijs 
Lenniksesteenweg 2

1500 Halle
02 363 09 85
donboscobuso@donbos-
cobuso.be 
www.donboscobuso.be
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vzw PIN 

Heb je hulp nodig in een 

andere taal?  

Contacteer de toeleiders van  
vzw Pin:
• Woon je in Halle sms of 

whats’app naar 0493 89 87 19
• Woon je in een andere 

gemeente sms of whats’app 
naar 0492 22 42 74

Schrijf in jouw bericht: jouw 
naam, de naam van jouw kind en 
leeftijd.

Meer informatie

• Infoavonden: vanaf 19u30

14/01/2020 –  De Meent, Beersel

23/01/2020 –  De Cam, Gooik

03/02/2020 – ’t Vondel, Halle

11/02/2020 – De Merselborre,  
  Sint-Pieters-Leeuw

• Alle info over het aanmelden en 
inschrijven vind je op  
www.secundair-aanmelden.be.

• Voor informatie over studie-
richtingen, het pedagogisch 
project,… neem je rechtstreeks 
contact op met de scholen. Via 
www.onderwijskiezer.be kan je  
alvast een kijkje gaan nemen 
welke studierichtingen in welke 
school worden aangeboden.

• GO! CLB De Ring Halle:  
www.clbdering.be  
of 02 356 38 58

• Vrij CLB Halle: www.clbhalle.be 
of 02 356 55 23

• Centrale helpdesk:  
info@aanmelden.school



V.U.: Christian Reunes, Halle
Deze brochure is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform 
Beersel-Halle-Sint-Pieters-Leeuw.

Info? www.secundair-aanmelden.be

 
Infoavonden vanaf 19u30:
14/01/2020 – De Meent, Beersel
23/01/2020 – De Cam, Gooik
05/02/2020 – ’t Vondel, Halle
11/02/2020 – De Merselborre, Sint-Pieters-Leeuw


