Aanmelden & inschrijven
voor het 1e jaar secundair onderwijs
in Dendermonde

NIEUW!
Beste ouder
Start je kind volgend schooljaar in het 1e jaar secundair
onderwijs?
Het Óscar Romerocollege en de GO! Middenschool Athenea
Dendermonde kiezen omwille van de onzekere situatie rond
corona en om enkele praktische redenen voor een nieuwe
manier om in te schrijven voor het schooljaar 2022-2023.
We nodigen de ouders uit hun kind eerst aan te melden op
de website www.naarschoolindendermonde.be
Let op! De aanmeldperiode loopt tussen 14 februari 2021
om 14u en 11 maart 2022 om 15u.
Op 21 maart 2022 ontvang je een ticket waarmee je je kind
dan effectief in de betrokken school kan gaan inschrijven.
In principe zal iedereen de school van zijn/haar keuze krijgen.
We wensen jouw kind een fijne start!
LOP Dendermonde secundair onderwijs
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Meld je kind aan in 3 stappen
Stap 1
Surf naar de website www.naarschoolindendermonde.be
en meld je kind aan.
Wanneer?
Tussen maandag 14 februari 2022 om 14u en vrijdag 11 maart
om 15u.

Stap 2
Je ontvangt thuis een mail/brief met het resultaat van de aanmelding
= ticket om je kind in een school in Dendermonde in te schrijven.
Wanneer?
Op maandag 21 maart 2022

Stap 3
Je gaat naar de school om je kind in te schrijven. De school houdt je
op de hoogte van de inschrijfdagen.
Wanneer?
Tussen woensdag 23 maart en woensdag 27 april 2022
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Heb je al een kind dat is ingeschreven
in je school van voorkeur?
Werkt één of werken beide ouders
op de school van voorkeur?
Dan kan jij je kind rechtstreeks inschrijven op die school
waar broer of zus al schoollopen. Maak een afspraak
met de schooldirectie om in te schrijven.
Inschrijven kan van maandag 24 januari 2022 om 9u
tot en met vrijdag 4 februari 2022 om 15u.
Bij de inschrijving op school onderteken je
2 documenten:
• Het schoolreglement/pedagogisch project
van de school
• De inschrijvingsfiche
Je kind is ingeschreven zodra je deze 2 documenten
ondertekend hebt.
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Inschrijven en aanmelden voor 1A en/of 1B?
Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behalen,
gaan naar 1A.
Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs
behalen, gaan naar 1B.
Kan ik bij twijfel mijn kind aanmelden
voor zowel 1A als 1B?
Ja, dat kan. Dit bespreek je met de basisschool.
Het digitaal invulformulier op de website
www.naarschoolindendermonde.be, wijst je de weg
om aan te melden voor 1A én 1B.
Je kan het filmpje downloaden op
www.naarschoolindendermonde.be
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AANMELDPROCEDURE

Stap 1 >

Aanmelden op www.naarschoolindendermonde.be

Wat is aanmelden?
Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school/scholen je je kind
bij voorkeur wil inschrijven.
Dit kan vanaf maandag 14 februari 2022 om 14u tot en met 11 maart 2022 om 15u.
Je duidt op de website 1 of meerdere scholen aan in volgorde van je voorkeur.
De school die je het liefste wil voor je kind komt op de eerste plaats.
► Óscar Romerocollege 1ste graad
Noordlaan 51, Dendermonde
www.romerocollege.be/eerste-graad/eerste-jaar
info.eerstegraad@romerocollege.be
052 69 01 40
► GO! Middenschool Athenea Dendermonde
Zuidlaan 3, Dendermonde
www.go-mad.be
info@go-mad.be
052 25 17 76
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Het maakt niet uit
op welk moment
je jouw kind aanmeldt
tijdens deze periode.

Wanneer aanmelden?

Hoe moet ik aanmelden?

Van maandag 14 februari 2022 om 14u tot en met
vrijdag 11 maart 2022 om 15u.

Informeer je vooraf goed.

Neem rustig de tijd om aan te melden.
Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode
je jouw kind aanmeldt.
Alle aanmeldingen worden op dezelfde manier
geordend na het afsluiten van de aanmeldperiode.
Je mag, maar bent niet verplicht om 2 scholen aan
te duiden. We raden aan 2 scholen aan te duiden.
Waarom? Als jouw school van 1ste keuze te weinig
plaatsen heeft, dan kan je alsnog een ticket krijgen
voor je 2de voorkeurschool.

Je kan deelnemen aan de digitale infosessie van
het CLB op dinsdag 1 februari 2022 om 19u30.
• Je krijgt informatie over het onderwijsaanbod in
het secundair onderwijs in Dendermonde.
• We lichten de aanmeldprocedure concreet toe
Tip! Het filmpje is nadien ter beschikking op de website
www.naarschoolindendermonde.be
Tip! Neem een kijkje op de website
www.onderwijskiezer.be

Wat heb je nodig om aan te melden?
Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig
om aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op
de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van
de mutualiteit.

Op de website www.naarschoolindendermonde.be kan
je telkens actuele informatie vinden over inschrijven en
aanmelden in een school in Dendermonde.
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Klaar om aan te melden?
Hou de volgorde van de schoolkeuzes, het
rijksregisternummer en de adresgegevens van
je kind bij de hand.
Je klikt tijdens de aanmeldperiode op AANMELDEN.
Je vindt de knop terug op het introportaal van de
website www.naarschoolindendermonde.be.
Vul het digitaal aanmeldformulier in.

Lukt het je niet om aan te melden of heb je een
technische vraag over de aanmeldprocedure?
Contacteer de helpdesk:
helpdesk@naarschoolindendermonde.be
Tel: 052 25 10 31
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Hulp nodig bij het aanmelden?
Je hebt zelf geen computer of je wordt graag geholpen bij het aanmelden?
Verschillende diensten staan klaar om je te helpen.
Je kan terecht bij:
Digipunt - Ligo Waas & Dender
Lodewijk Dosfelstraat 26, 9200 Dendermonde
(ingang via de Kapittelstraat)
052 258 278
digipunt@ligo-waasendender.be
Facebook > DiGIpunt Dendermonde

Vrij CLB Waas en Dender
Dijkstraat 43, 9200 Dendermonde
03 316 20 30
www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender
Elke werkdag van 8u30 tot 12u en 13u tot 16u30
Voor vakantieregeling zie website

Huis van het Kind De Kroon
Kroonveldlaan 40c, 9200 Dendermonde
052 27 27 94
info@huisvanhetkind-dekroon.be

GO! CLB Prisma
Grote Markt 25, 9200 Dendermonde
052 33 88 80
info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be
Elke werkdag van 8u30 tot 12u en 13u tot 16u30.
Voor vakantieregeling zie website

Brugfigurenwerking
Wies Dierickx - 052 37 85 11
wies.dierickx@dendermonde.be
LOP Dendermonde SO
LOP Deskundige Liesbeth Croene - 0473 93 89 25
www.naarschoolindendermonde.be

9

Stap 2 >

RESULTAAT VAN DE AANMELDING
= TICKET om in te schrijven in je voorkeurschool

Op 21 maart 2022 ontvang je een email/brief met het
resultaat van je aanmelding.
We houden maximaal rekening met de volgorde van
jouw schoolkeuze.
Met deze brief kan je je kind met voorrang inschrijven
tussen 23 maart en 27 april. Op de brief staat in welke
school je je kind kan inschrijven.
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Kan ik toegewezen worden aan een school
die ik niet heb aangeduid als één van
de voorkeurscholen?
Nee. Het aanmeldsysteem houdt enkel rekening met de
voorkeurscholen die je zelf hebt aangeduid.
Het aanmeldsysteem wijst je maximaal toe aan je school
van 1ste voorkeur.
Enkel wanneer er te weinig plaatsen zijn, komt je 2de
schoolkeuze in aanmerking.

Stap 3 > INSCHRIJVEN OP SCHOOL MET TICKET
Wanneer inschrijven op school?

Heb je een ticket ontvangen voor 1A én 1B?

Van woensdag 23.03.2022 tot en met woensdag
27.04.2022 kan je je kind inschrijven.

Je kan beide tickets omzetten in een inschrijving.

Ga met de brief van het LOP (ticket) naar de school om
je kind in te schrijven.

Wat neem je mee naar de school?
► een identiteitsbewijs (e-ID, ISI + kaart,…)
van je kind
► ev. een bewijs dat je kind in aanmerking komt
voor een schooltoeslag (schooljaar 2020-2021
en/of schooljaar 2021-2022)

Wens je je ticket niet om te zetten
in een inschrijving?
Contacteer de school zo snel mogelijk.
Zo kan een plaats vervroegd vrijkomen.

Opgelet! Laat de betrokken school zo snel mogelijk
weten of je zal schoollopen in 1A of 1B.

Aanmeldperiode gemist?
Je kan je kind rechtstreeks inschrijven op school
vanaf woensdag 20.04.2022.
Let op! De ingenomen plaatsen door aangemelde
leerlingen worden niet vrijgegeven.

Wacht niet te lang om in te schrijven.
Meld je eerst tijdig aan tussen
14.02.2022 en 11.03.2022.
Schrijf je kind nadien tijdig in tussen
23.03.2022 en 27.04.2022.
Zo heb je maximaal kans op een plaats
in de school van je 1ste voorkeur.
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Stappenplan > kies je school
Heb je al een ouder kind dat is ingeschreven in de school van je keuze?
Werkt één van de ouders of beide op de school van je keuze?

JA
Schrijf je kind in tussen maandag 24.01.2022
en vrijdag 4.02.2022 op school.

NEE
Maak een top 2 van je scholen
en zet je voorkeurschool op 1.
Meld je kind aan van maandag 14.02.2022
tot en met vrijdag 11.03.2022.
Neem je tijd om aan te melden. Het maakt niet uit
wanneer je in deze periode aanmeldt.

Je ontvangt het resultaat van de aanmelding
op maandag 21.03.2022 = ticket.
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Ga met je ticket naar de school om in te
schrijven van woensdag 23.03.2022 tot en met
woensdag 27.04.2022.

Voor wie meer wil weten
Antwoorden op veel gestelde vragen
over de aanmeldperiode
Surf naar www.naarschoolindendermonde.be

Wanneer kan iedereen rechtstreeks
inschrijven op school?
Vanaf woensdag 20.04.2022.
Aangemelde leerlingen behouden voorrang
tot en met woensdag 27.04.2022.

Bepaling van capaciteit en vrije plaatsen
De school bepaalt het maximum aantal plaatsen voor
1A en 1B en communiceert deze beslissing aan het LOP.
De capaciteit en vrije plaatsen kan je vanaf
maandag 17.01.2022 raadplegen op
www.naarschoolindendermonde.be.
Het aanmeldsysteem houdt 57% van het totaal
aantal plaatsen vrij voor niet-indicatorleerlingen in
1A en 81% van het totaal aantal plaatsen vrij voor
indicatorleerlingen in 1B.

Indicator- en niet-indicatorleerlingen
Bij het invullen van het aanmeldformulier, beantwoord je
enkele vragen over het gezin.
Het antwoord op deze vragen toont aan of je kind
een indicator-leerling is of niet.
De indicatoren zijn:
• Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of
het schooljaar daarvoor een verhoogde schooltoeslag
ontvingen via het Groeipakket. Meer info vind je op
www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/
schooltoeslag
• Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair
onderwijs heeft of geen studiegetuigschift van het
zesde jaar secundair onderwijs
Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren
voldoen zijn niet-indicatorleerlingen.
Bij de inschrijving op school toon je aan dat de ingevulde
aanmeldgegevens correct zijn.
Bij het geven van foute informatie, verliest je kind
de toegekende plaats.
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Ordenen en toewijzen
► Het computersysteem ordent alle aangemelde
leerlingen op schoolvoorkeur en telkens
opgesplitst per categorie indicator- en
niet-indicatorleerlingen.
► Vervolgens geeft het computeralgoritme
de leerlingen per schoolvoorkeur een uniek
toevalsnummer.
► Als er te weinig plaatsen zijn in bepaalde scholen,
dan worden de leerlingen geordend op basis van
hun toevalsnummer.
► Ben je toegewezen aan je eerste schoolkeuze?
Dan stopt de ordening en wordt je kind
toegewezen.
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► Is je kind niet toegewezen aan de school
van eerste keuze?
Er zijn 2 mogelijkheden:
• Je gaf 2 schoolkeuzen op in het aanmeldformulier
Je kind wordt geordend met een nieuw
toevalsnummer in 2de keuze.
Je kind krijgt een plaats op de wachtlijst volgens
het toevalsnummer in de eerste schoolkeuze.
We proberen alle aangemelde leerlingen
maximaal toe te wijzen aan een school in
Dendermonde.
Zijn er te weinig plaatsen in de beide scholen?
Dan krijgt je kind ook in de 2de voorkeurschool
een plaats op de wachtlijst.
• Je gaf 1 schoolkeuze op in het aanmeldformulier
Je kind krijgt een plaats op de wachtlijst volgens
het toevalsnummer in de eerste schoolkeuze.
Je kind krijgt geen toewijzing aan een tweede
schoolkeuze.

Notities
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