
 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR HET EERSTE JAAR 
Schooljaar 2019-2020 

 
Alle secundaire scholen in Gent (en enkele van buiten Gent) werken met een digitaal aanmeldingssysteem 
voor de inschrijvingen voor 1A en 1B .  
 
Aanmelden doet u via de website https://meldjeaan.gent.be. U vindt daar ook bijkomende informatie in de 
lijst met ‘veel gestelde vragen’. 
 

1 Wat moet u vooraf weten? 

1 

 

U wilt uw dochter of zoon bij ons inschrijven: 

o U meldt zich aan tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 1 

april 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019. U heeft hiervoor 

gedurende de volledige periode de tijd. 

o Zit een zus of broer bij ons op school dan moet u zich ook 

aanmelden. Bij de toewijzing van een ticket houdt men rekening met 

uw voorrang. 

 Heeft u zich niet aangemeld dan verliest u deze voorrang.  

 

2 Hoe meldt u zich aan? 
Stap 1 

 

Surf naar de website https://meldjeaan.gent.be. 

Stap 2 

 

Registreert u zich eerst als nieuwe gebruiker.  
 

Stap 3 

 

Log in en beantwoord alle vragen. 
Meld uw dochter/zoon aan met haar/zijn rijksregisternummer.  
Heeft u dat niet?  
Bel dan naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 

Stap 4 

 

Vermeld of u kiest voor 1A  (vervolg in aso, kso, tso) of 1B (vervolg in bso).  
Twijfelt u?  
Meldt u zich dan aan voor 1A én 1B. 

Stap 5 

 

Rangschik de scholen volgens uw voorkeur. 
Heeft u hulp nodig?  
Dan kunt u terecht bij de basisschool, de brugfiguur of de secundaire school van 
uw keuze. 

Stap 6 

 

Heeft u geen toegang tot het internet? Maak dan een afspraak maken met de 
school van uw keuze.  
Voor Visitatie belt u naar: 09 226 76 83. 

Stap 7 

 

Kom naar onze infobeurs op maandag 11 maart 2019 van 16.30 uur tot 19.00 
uur.  
We stellen er onze school voor en geven informatie over het 
aanmeldingssysteem. 
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3 U bent aangemeld. Wat gebeurt er dan? 

1 

 

Maandag 13 mei 2019 ontvangt u een mail met de beslissing en een ticket.  
Heeft u geen mailadres? Dan krijgt u het ticket per brief. 

2 

 

De toewijzing van de vrije plaatsen gebeurt op basis van uw keuzes, de volgorde 
van uw keuzes en toeval. De afstand van huis naar school speelt geen rol meer. 

 

4 U heeft een ticket. Wat moet u dan doen? 
1 

 

Met uw ticket gaat u naar de school die u is toegewezen om in te schrijven.  

Aangemeld zijn is dus niet voldoende! 

2 

 

• U kunt uw ticket omzetten in een inschrijving op onze school tussen 
woensdag 15 mei 2019 en vrijdag 7 juni 2019. 

Na die datum is uw ticket niet meer geldig! 

• U bent welkom om zich met uw ticket in te schrijven op volgende data: 
woensdag 15 mei 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur 
dinsdag 28 mei 2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur. 

3 

 

U kunt ook een afspraak maken. Hiervoor belt u naar het algemeen nummer van 
onze school: 09 226 76 83. Onze onthaalmedewerkers helpen u dan verder.  

 

5 U bent niet aangemeld. Wat nu? 

1 

 

• Op woensdag 15 mei 2019 start de reguliere* inschrijvingsperiode voor het 
1e jaar. 

• U kunt u zich dus vanaf woensdag 15 mei inschrijven op onze school. 

2 

 

• U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 09 226 76 83. 

 

3 

 

• Houd er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en 

alle aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn, en u minder kans maakt op 

vrije plaatsen. 

 

• Hetzelfde geldt als u geen toewijzing heeft gekregen of als u uw 

toewijzingsticket niet (tijdig) heeft omgezet in een inschrijving. 

 

  (* regulier = volgens de regels) 

 


