
HIER KAN JE TERECHT VOOR ONDERSTEUNING 
BIJ HET AANMELDEN

•  de basisschool van je kind
•  de secundaire scholen
•  de CLB-medewerkers in de basis- en/of secundaire scholen
•  de brugfi guren in de basis- en/of secundaire scholen
• Groeiteam, Stadskantoor, W. Wilsonplein 1, Gent, 

09 323 59 99, groeiteam@stad.gent. Neem je liever contact 
op met een medewerker in je wijk? Neem een kijkje op:

 stad.gent/groeiteam.
• Huis van het Kind Merelbeke-Melle, 

Hundelgemsesteenweg 357, Merelbeke, 09 210 33 50
• IN-Gent vzw (vanaf 1/3/2023 Amal vzw), 

Kongostraat 42, Gent, 09 265 78 58 (40) 
(voor ouders met een migratieachtergrond)

NOG VRAGEN?
Gentinfo 09 210 10 10
www.aanmeldensecundairescholen.gent Meld je kind aan 

voor de secundaire school
schooljaar 2023-2024
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Hoera, je kind  
gaat van de 
basisschool naar 
het secundair 
onderwijs!  
 
Wat moet je doen?

STAP 2: 
SCHRIJF JE KIND OP TIJD IN. 

Vanaf 12 mei krijg je een 
mail met het resultaat van je 
aanmelding:

1. Je kind kreeg een plaats in 
een school uit je lijst. Je kind  
wil naar die school gaan  
→ schrijf je kind daar in  
tussen 16 mei en 12 juni  
(anders verlies je die plaats).

2. Je kind kreeg een plaats in 
een school uit je lijst. Je kind zou 
liever naar een school gaan die 
hoger staat op je lijst 
→ schrijf je kind in in de school 
waar het een plaats kreeg 
tussen 16 mei en 12 juni (anders 
verlies je die plaats). Je krijgt een 
seintje als er een plaats vrijkomt 
in een school die hoger staat op 
je lijst.

3. Je kind kreeg geen plaats  
in een school uit je lijst  
→ schrijf je kind vanaf 16 mei 
rechtstreeks in in een school 
waar er nog vrije plaatsen zijn. 
Op dat moment zijn er veel 
scholen zonder vrije plaatsen.

BELANGRIJK
Duid meerdere scholen  
aan in het systeem.  
Want soms heeft een  
school meer aanvragen  
dan plaatsen. 
 
Meld je kind ook aan als  
het naar dezelfde school  
wil gaan als broer of zus  
of waar een ouder werkt. 
Duid enkel die school  
aan én geef aan dat je 
voorrang broer/zus of 
personeelslid wilt.
Als dit niet je favoriete school 
is, zet je de favoriete school 
bovenaan.

STAP 1: 
MELD JE KIND OP TIJD AAN. 

WANNEER  
27 maart (9 uur) → 21 april (16 uur)

WAAR 
• Via de website  

meldjeaansecundair.stad.gent 

HOE 
• Hou het rijksregisternummer 

van je kind bij de hand.
• Registreer je en maak een 

gebruikersnaam en wachtwoord 
aan. Doe dit ook als je je vorig 
jaar al aangemeld hebt. 

• Duid al je favoriete scholen aan. 
Begin met je eerste keuze.

• Hou je gebruikersnaam en 
wachtwoord goed bij.

WELKE RICHTING 
Je kunt aanmelden voor 1A en 1B, 
in het gewoon onderwijs en in 
het buitengewoon onderwijs OV4 
-type 9.

WELKE GEMEENTEN
Je kunt aanmelden voor alle 
secundaire scholen in Gent, 
Evergem, Lochristi, Melle, 
Merelbeke, Wachtebeke en 
Zelzate.


