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Uitleg rond de digitale aanmeldingsprocedure 

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

Stap 1 : Aanmelden

Stap 2 : Ordening maatregelen

Stap 3 : Melding toewijzing plaats

Stap 4 : Inschrijving



Stap 1: Aanmelden  

Je zoon / dochter aanmelden kan enkel op 

MAANDAG 26 april 2021 van 18u30 tot 23u59.

Aanmelden via online-formulier op de website van school –
www.onzejeugd.be

http://www.onzejeugd.be/


Door op volgende link te klikken kunt u het 
aanmeldingsformulier invullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_RnBAr8OCVOxQzpHXrNZEO_J_VjepI99PXtqUmeJYYdPBZA/viewform


Stap 2:  Ordening aanmeldingen 

• Dinsdag 27 april 2021

• Voor 1B moet het ordeningscriterium 
chronologie toegepast worden op 5% van de 
vrije plaatsen. Dit gaat slechts om 1 plaats 
binnen 1B.

• De resterende vrije plaatsen worden geordend 
volgens toeval.



Stap 2: Ordening aanmeldingen 

Voor 1A en alle andere studiejaren geldt enkel het 
ordeningscriterium toeval.

Ordeningscriterium toeval gebeurt aan de hand van een 
computeralgoritme, in aanwezigheid van leden van de 
schoolraad.



Stap 3: Melding toewijzing plaats 

• Ten laatste vrijdag 30 april 2021

• De ouders van de aangemelde leerlingen krijgen – bij 
gunstige rangschikking – een bericht van toewijzing via e-
mail met leesbevestiging.



Stap 3: Melding toewijzing plaats 
• Ouders van niet-toegewezen leerlingen worden hiervan 

eveneens  via mail op de hoogte gebracht. 

• De leerlingen krijgen automatisch een plaats op de 
wachtlijst. De plaats op de wachtlijst wordt meegegeven 
aan de ouders. 

• Indien er toch nog een plaats vrij komt, contacteert de 
school de ouders en is een inschrijving mogelijk binnen de 
4 schooldagen. 



Stap 4: Inschrijving 
Maandag 3 mei '21 om 8.40u tot en met 26 mei '21 om 12u.

Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich komen 
inschrijven op school.

Hiervoor maakt u best een telefonische afspraak met de 
school – 051/205886

Deze inschrijvingen verlopen conform de maatregelen tegen 
de verspreiding van het corona-virus.

Bij aanpassing van de afspraken wordt U telefonisch op de 
hoogte gebracht.



Stap 4: Inschrijving 
Er kan enkel ingeschreven worden indien de leerling voldoet 
aan de toelatingsvoorwaarden :

- Verslag M-Decreet OV4 Type 3 of Type 9

- Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de gekozen 
studierichting en jaar

Inschrijvingsformulier moet ondertekend worden. Hiermee 
geven ouders aan akkoord te gaan met het 
schoolreglement. Dit is terug te vinden op 
www.onzejeugd.be/schoolreglement

http://www.onzejeugd.be/schoolreglement


Stap 4: Inschrijving 
Wat breng je mee om zoon/dochter in te schrijven?

o Identiteitskaart van zoon/dochter

o Klevertje van de mutualiteit indien er nog geen identiteitskaart is.

o Verslag M-decreet (of voorlopig attest) OV4 type 9 of type 3, 
voorzien door het CLB

Let wel: juridisch moeten beide ouders akkoord gaan met de 
inschrijving.

• Indien er niet wordt ingeschreven tijdens de aangegeven 
periode, dan vervalt de aanmelding.



Stap 4: Inschrijving vervolg
Leerlingen op de wachtlijst, die toch nog aan bod komen 
(door niet-inschrijving gunstig gerangschikte leerlingen), 
kunnen zich komen inschrijven op school. U krijgt daartoe een 
bericht via e-mail.

Deze inschrijving kan enkel gebeuren tussen 

maandag 31 mei '21 en vrijdag 4 juni '21.

Deze inschrijvingen verlopen conform de maatregelen tegen de 
verspreiding van het corona-virus.

Bij aanpassing van de afspraken wordt U telefonisch op de hoogte 
gebracht.



Het aanmeldings-
formulier



Aandachtspunten 

• Alle velden zijn verplicht in te vullen. Indien er

gegevens niet worden ingevuld, contacteert de school 

de aanmelder. Gegevens kunnen worden aangevuld 

zolang de aanmeldingsperiode loopt. 

• Bij twijfel rond 1A / 1B : Aanmelden voor beide 

studiejaren, dit door twee keer het formulier in te vullen. 



Aandachtspunten 

• Bij twijfel tussen meerdere richtingen, kan er

aangemeld worden voor meerdere richtingen door 

meerdere formulieren in te vullen. 

Bij de inschrijving MOET er echter een keuze gemaakt 

worden enn kan er slechts ingeschreven worden voor één 
richting.



Aandachtspunten 

• Indien er iets niet lukt bij de aanmelding, of indien je 

niet over een computer beschikt, kan er (tijdens deze 

uren) contact opgenomen worden met school.

School kan helpen bij het invullen van het formulier.

Bel gerust op 051 20 58 86.

• Indien er bij de inschrijving wordt vastgesteld

dat de gegevens niet correct zijn of er is een

vermoeden van onregelmatigheid, dan wordt dit

gemeld aan de disfunctiecommissie.



Capaciteiten en vrije 
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Capaciteiten en vrije plaatsen 

Een overzicht van de capaciteiten en de vrije plaatsen kan 
steeds geraadpleegd worden op de website via 
https://www.onzejeugd.be/praktisch/inschrijven/

Op 29 maart 2021 worden de vrije plaatsen opnieuw bekend 
gemaakt aan het LOP en alle belanghebbenden.

Op maandag 7 juni 2021 starten de vrije inschrijvingen, conform 
de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

https://www.onzejeugd.be/praktisch/inschrijven/

