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Beste ouder

De overstap naar het secundair onderwijs is een grote stap. Van de oudste op school 
worden je kinderen weer de jongste. Ze krijgen extra verantwoordelijkheid en moeten 
zelfstandig leren werken. 

Een belangrijke stap is een school en een studierichting kiezen. Die keuze maken 
doe je samen met je kind. De klasleerkrachten en het centrum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB) staan klaar met advies. Tijdens infodagen kan je verschillende secundaire scholen 
bezoeken. 

Hebben jullie beslist? Schrijf dan je kind in. Dat gebeurt in twee stappen.
Meld eerst je kind aan in je scholen van voorkeur. Dit doe je via het online  
systeem ‘Meld je aan’. Alle gewone Antwerpse secundaire scholen werken voor het 
schooljaar 2019-2020 met dit systeem.
Kreeg je een school toegewezen? Ga je kind er dan inschrijven.

Meer informatie over het inschrijven van je kind in een secundaire school voor  
buitengewoon onderwijs, vind je op pagina 5. 

Deze brochure vertelt je stap voor stap wat je moet doen om de overstap naar  
het secundair vlot te laten verlopen.

Eric Boels
Voorzitter Lokaal OverlegPlatform secundair onderwijs
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Meld je aan is een initiatief van het Lokaal OverlegPlatform (LOP), waarin alle Antwerpse secundaire scholen zijn 
vertegenwoordigd. Het wordt ontwikkeld met de steun van de stad Antwerpen. • Verantwoordelijke uitgever:  
Eric Boels, voorzitter LOP secundair onderwijs Antwerpen. • Wettelijk depot:  D/2018/0306/135 • Dit is een officiële 
publicatie van de stad Antwerpen. De stad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze brochure voor zover het 
gebaseerd is op de informatie waarover de stad beschikte op het moment van publicatie van deze brochure.  
De stad is niet aansprakelijk voor de mogelijke wijzigingen achteraf opgelegd door de hogere overheid of wegens 
omstandigheden waarop ze geen vat heeft. De stad engageert zich om de informatie zo correct, actueel en 
relevant mogelijk aan te bieden. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt de stad het op prijs dat 
u dit laat weten via helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be. Bij twijfel kunt u op volgend websiteadres altijd terecht 
voor de meest actuele informatie: https://meldjeaan.antwerpen.be.

Voor wie is ‘Meld je aan’? 5
Inschrijven in het buitengewoon onderwijs 5
Inclusief onderwijs 5
School zoeken? School bezoeken 7
Waarom ‘Meld je aan’? 8
Eerst aanmelden, dan inschrijven 9
Aanmelden met voorrang 10
Aanmelden zonder voorrang 12
Hoe meld ik mijn kind aan? 14
Kind aangemeld? Kind inschrijven! 16
Hulp nodig? 18
Aanmeldpunten 19

Inhoud

54

Voor wie is ‘Meld je aan’?
Alle Antwerpse scholen voor gewoon secundair onderwijs werken via het online  
aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Je kan je kind aanmelden voor het eerste jaar  
secundair A, het eerste jaar secundair B of allebei.

Het eerste jaar secundair A is voor jongeren die hun getuigschrift basisonderwijs behaald 
hebben. Het eerste jaar secundair B is voor jongeren die hun getuigschrift basisonderwijs 
niet behaald hebben.

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs
Om naar buitengewoon secundair onderwijs te kunnen, heb je een verslag van het CLB 
nodig. In dat verslag staat naar welke opleidingsvorm en welk type je mag. 
Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs doe je niet via ‘Meld je aan’.  
Inschrijvingen van broers en zussen, kinderen van personeel en campusvoorrang  
gebeuren rechtstreeks in de school. Voor alle andere kinderen moet je voor sommige 
scholen van het buitengewoon secundair aanmelden via een eigen aanmeldingssysteem 
van de school. Voor sommige scholen moet je rechtstreeks inschrijven.

Alle informatie vind je op http://meldjeaan.antwerpen.be bij de ‘veelgestelde vragen’. 
Of vraag informatie aan je huidige school of het CLB. De scholen van het buitengewoon 
onderwijs vind je in de scholenlijst.

Inclusief onderwijs
Kinderen met een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs die je wil inschrijven 
in een school voor gewoon onderwijs, moet je wél aanmelden via ‘Meld je aan’. Neem 
contact op met de helpdesk op het nummer 0800 62 185. Het is belangrijk dat je correct 
aanmeldt. Je kan ook een informatiesessie Inclusief onderwijs volgen. Meer informatie 
hierover vind je op de achterkant van de scholenlijst. Informatie over het M-decreet vind 
je op http://meldjeaan.antwerpen.be bij de ‘veelgestelde vragen’. 
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Een school bezoeken is altijd een goed idee. Elke school legt immers eigen accenten en 
heeft een andere aanpak. Tijdens een infodag vertellen de directeur en de leerkrachten je 
meer over hun school, de manier van lesgeven, het schoolreglement, … Je kan een kijkje 
nemen in de klaslokalen en vragen stellen. 

Bekijk samen met je kind welke studierichtingen er bestaan en maak een eerste selectie. 
Deze vragen kunnen jullie hierbij helpen:
 Waar ben ik goed in? 
 Wat interesseert me? 
 Welke raad geven de klasleerkracht en het CLB? 

 www.onderwijskiezer.be: Krijg meer info over de verschillende studierichtingen en 
scholen

 infodagen: Kijk in de scholenlijst bij deze brochure waar en wanneer er infodagen 
plaatsvinden. 

Maak een lijstje met zoveel voorkeursscholen als jullie willen. Houd dit bij de hand als je 
je kind gaat aanmelden. We raden aan om meerdere scholen op te geven. Het systeem 
geeft je kind altijd de hoogst mogelijke plaats. 

Opgelet: sommige scholen werken met een toelatingsproef. In de scholenlijst zie je voor 
welke scholen dat het geval is.

KIES EEN SCHOOL

School 1 School 5
School 2 School 6
School 3 School 7
School 4 School ...

School zoeken? School bezoeken
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Eerst aanmelden, dan inschrijven Waarom ‘Meld je aan’?
Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 werken alle Antwerpse secundaire 
scholen met het online aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Zo worden de vrije plaatsen 
op een eerlijke manier verdeeld. Er zijn namelijk scholen waar meer kinderen willen 
inschrijven dan er plaatsen zijn. Stel: een school heeft 50 vrije plaatsen, maar er willen 
150 kinderen inschrijven. Welke 50 mogen zich dan inschrijven? ‘Meld je aan’ verdeelt de 
vrije plaatsen eerlijk en transparant tussen alle kinderen die een plaatsje willen. Iedereen 
heeft evenveel kans op een plek.

Hoe werkt het? 
Als de aanmeldingsperiode is afgelopen, gaat een deurwaarder aan de slag. Hij geeft  
alle kinderen een willekeurig nummer per school voor alle scholen waarvoor ze zijn 
aangemeld. Kinderen worden ook onderverdeeld in twee groepen: indicatorleerlingen  
en niet-indicatorleerlingen. Wil je weten of je kind een indicator of niet-indicatorleerling 
is, lees hieronder dan verder. De kinderen met het laagste nummer krijgen de vrije  
plaatsen per groep (indicator of niet-indicatorleerling). Eerst krijgt nummer 1 een plaats, 
dan nummer 2, dan 3, … tot alle vrije plaatsen van die school zijn toegekend. Kinderen 
die op deze manier in meerdere scholen een plaats hebben, krijgen enkel de school die het 
hoogst op hun voorkeurslijstje stond toegekend. Zo komen de lager gerangschikte plaatsen 
weer vrij en kunnen die opnieuw verdeeld worden. 

Is je kind een indicatorleerling of 
een niet-indicatorleerling?
Om te weten of je kind indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is, beantwoord je  
de volgende twee vragen.
1. Ontving het gezin tijdens een van de twee vorige schooljaren een schooltoelage?
2. Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuig-

schrift van het tweede jaar van de derde graad?
Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma 
secundair onderwijs heeft, dan is je kind een indicatorleerling. Je beantwoordt deze 
vragen bij de aanmelding op de website http://meldjeaan.antwerpen.be

Je kind inschrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs doe je in 2 stappen:
➊ Aanmelden: je meldt je kind aan voor de scholen van je keuze via de website  

meldjeaan.antwerpen.be
➋ Inschrijven: je krijgt een e-mail en een brief met de gegevens van de school  

waar je je kind kan inschrijven. Je maakt een afspraak met deze school om je kind  
in te schrijven.

Een kind aanmelden 
voor een Antwerpse 

secundaire school waar   
een van de ouders 

werkt of waar al 
een broer of zus  
is ingeschreven?

q

Aanmelden tussen 
13 februari (9.30 uur) en 

27 februari (17 uur)

Een kind aanmelden 
voor een Antwerpse 

secundaire school waar  
geen van beide 

ouders werkt of waar 
geen broer of zus  

is ingeschreven?

q

Aanmelden tussen 
15 maart (9.30 uur) en 

5 april (17 uur)

9

 Aanmelden zie p. 12
 Hoe? zie p. 14

 Inschrijven zie p. 16

 Aanmelden zie p. 10
 Hoe? zie p. 14

 Inschrijven zie p. 16
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Je kind aanmelden in een 
school waar al een broer of zus 
is ingeschreven en/of waar 
één van de ouders werkt
Voor wie? 
Voor ouders die hun kind willen inschrijven in een secundaire school waar 
een broer of zus is ingeschreven of waar één van beide ouders werkt. 

Wanneer?
13 februari 2019 vanaf 9.30 uur - 27 februari 2019 tot 17 uur

Hoe?
Hoe je kind aanmelden? Zie p. 14.

Beslissing?
Op 11 maart 2019 krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op 
meldjeaan.antwerpen.be. Je ontvangt nadien ook nog een brief per post.

Meld je kind zeker aan in de voorrangsperiode voor de school van broer of zus of waar 
één van de ouders werkt. Als dit niet je favoriete school is, meld je je kind ook aan in de  
tweede periode (zonder voorrang) voor de scholen van voorkeur. Je moet je kind dan 
wel eerst gaan inschrijven in de school van voorrang. Als je ook een school uit de tweede 
periode koos en kreeg toegewezen, kan je hier voor inschrijven.
TIP: controleer de veelgestelde vragen op meldjeaan.antwerpen.be om te weten wat 
voorrang betekent.

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven! 
Je moet je kind nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je 
ontvangt. Meer info vind je vanaf p. 16.

Aanmelden met voorrang



Aanmelden 
zonder voorrang
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Je kind aanmelden in een 
Antwerpse secundaire school
Voor wie? 
Voor ouders die hun kind willen inschrijven in een secundaire school waar 
geen broer of zus is ingeschreven of waar geen van beide ouders werkt. 

Wanneer?
15 maart 2019 vanaf 9.30 uur - 5 april 2019 tot 17 uur

Hoe?
Hoe je kind aanmelden? Zie p. 14.

Beslissing?
Op 2 mei 2019 krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op meldjeaan.antwerpen.be 
waarin staat of je kind een plaats toegewezen kreeg in 1 van je gekozen scholen. 
Je ontvangt nadien ook nog een brief per post.
Wat als je geen plaats hebt gekregen in 1 van je scholen van voorkeur?
 Je staat sowieso op de wachtlijst bij alle scholen die hoger op je voorkeurslijst stonden 

dan de toegewezen school. Er kan altijd nog een plaats vrijkomen in één van deze 
scholen. Als er een plaats vrijkomt, dan zal de school de mensen contacteren van de 
wachtlijst. Zo kan je er misschien toch nog inschrijven. Dit kan ook nog als je ondertussen 
al in een andere school bent ingeschreven. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2019. 

 Vrije inschrijvingen: op 7 mei 2019 vanaf 12 uur staat op meldjeaan.antwerpen.be 
een lijst met alle scholen waar er nog vrije plaatsen zijn. Of bel de helpdesk voor het 
overzicht: 0800 62 185 (gratis). Voor scholen met nog vrije plaatsen kan je ter plaatse 
gaan inschrijven vanaf 10 mei om 9.30 uur.

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven! 
Je moet je kind nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je 
ontvangt. Meer info vind je vanaf p. 16.



Hoe meld ik mijn kind aan?
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Hoe ‘Meld je aan’ gebruiken?
➊ Leg op voorhand klaar:

a. Het lijstje met scholen van je voorkeur. Zie pag. 5.
b. Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de isi+-kaart, op de achter-

kant van de e-ID of op het kleefbriefj e van de mutualiteit. 
Geen rijksregisternummer? Neem contact op met de helpdesk: 0800 62 185 (gratis) of ga 
naar een aanmeldpunt.

➋ Surf naar meldjeaan.antwerpen.be
➌ Kies ‘aanmelden voor secundair onderwijs’.
➍ Maak een account aan. Kies een gebruikersnaam en paswoord. Bewaar je 

gebruikersnaam en paswoord goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of 
wijzigen. 

➎ Volg de stappen op het scherm. 

TIP: Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op je kans op een 
plaats in de gekozen scholen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld wel aan voor het 
einde van de aanmeldperiode. Als je vergeet aan te melden, kan je dat achteraf niet meer 
rechtzetten.

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven! 
Je moet je kind nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je 
ontvangt. Meer info vind je vanaf p. 15.



aanmelden

inschrij
ven
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Schrijf je kind in
Kind aangemeld? School gevonden? Dan is het tijd om je kind 
ook eff ectief in zijn nieuwe school te schrijven. 

Wanneer?
➊ Inschrijven met voorrang: van 18 maart (9.30 uur) tot 5 april 2019 (17 uur). 

Let op: als je niet tijdig inschrijft, vervalt je ticket.
➋ Inschrijven zonder voorrang: van 10 mei (9.30 uur) tot 4 juni (17 uur).

Hoe?
➊ Maak een afspraak met de school die in de brief of e-mail wordt vermeld. 
➋ Ga naar de school om je kind in te schrijven:

- onderteken de leerlingenfi che. Dat betekent dat je akkoord gaat met het 
schoolreglement en het pedagogisch project van de school

- vraag een bewijs van inschrijving.

Kind aangemeld? 
Kind inschrijven!
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Hulp nodig?
Wil je weten hoe de plaatsen precies verdeeld worden? Of heb je geen computer met 
internet? Zit je nog met een andere vraag? Dan staan we klaar om je te helpen.

1. Website
Op de website meldjeaan.antwerpen.be vind je een antwoord op veelgestelde vragen. 
 
2. Infosessies
Wil je weten hoe de plaatsen via Meld je aan verdeeld worden? Kom dan naar een 
infosessie. Voor iedereen die alle details van het algoritme wil kennen, voorzien we een 
aparte sessie.
 Kijk in de scholenlijst bij deze brochure waar en wanneer er infosessies plaatsvinden. 
 
3. Helpdesk
Toch nog een vraag? Of twijfel je tijdens het aanmelden? De helpdesk helpt je graag 
verder. Je kan de helpdesk bereiken:
 helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be
 0800 62 185 (gratis)
 Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.  

Van 24 juni tot december: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur
 
4. Webpunten en Antwerpse bibliotheken
Geen computer met internet? In een Webpunt maak je gratis gebruik van een computer 
met internet. Een Webpunt vind je in openbare ruimtes zoals ontmoetingscentra,  
bibliotheken en Atlas. 
 Bel de helpdesk (zie hierboven) om te weten waar er webpunten zijn. 

Heb je meer hulp nodig, dan kan je naar een aanmeldpunt. In een aanmeldpunt is er 
altijd een begeleider aanwezig die samen met jou, stap voor stap, de aanmelding in orde 
brengt. Zo weet je zeker dat je je kind correct aanmeldt. Hier ben je welkom:

Aanmeldpunten

Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen
Begrijp je moeilijk Nederlands? Kom dan naar Atlas.  
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen. Tel. 03 338 70 79

Maandag, woensdag en donderdag open van 9 uur tot 16 uur.  
Dinsdag van 9 tot 19 uur. Vrijdag van 9 tot 12 uur (vrijdag 5/4 tot 17 uur).

Huis van het Kind Antwerpen-Kiel

Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, tel. 0800 62 185.

Voorrangsperiode: woensdag 13/2 van 9.30 uur tot 15 uur. Elke dinsdag en  
donderdag van 13 uur tot 15.30 uur. 

Tweede periode: vrijdag 15/3 van 9.30 uur tot 15 uur. Elke dinsdag en donderdag  
van 13 uur tot 15.30 uur. Vrijdag 5/4 van 9 uur tot 11.30 uur. 



Je kind inschrijven in een secundaire school
Met voorrang

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven  of kinderen van personeelsleden  
van een Antwerpse secundaire school die zich in die school willen inschrijven:
➊  aanmelden tussen 13 februari (9.30 uur) en 27 februari 2019 (17 uur).

➋  inschrijven van 18 maart tot 5 april 2019.

Zonder voorrang
Kinderen die zich willen inschrijven in een secundaire school  

waar geen broer of zus is ingeschreven of waar geen van beide ouders werkt.
➊  aanmelden tussen 15 maart (9.30 uur) en 5 april 2019 (17 uur).

➋  inschrijven van 10 mei tot 4 juni 2019.

Nog vragen? Hulp nodig?
De helpdesk helpt je graag verder! Ook andere organisaties kunnen je helpen bij de

aanmelding. Je vindt een lijst met deze organisaties op p. 17 in de brochure.

Wanneer is de helpdesk bereikbaar?
   Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.  

Van 24 juni tot en met november open van 9 tot 12.30 uur.
   gratis: 0800 62 185

   helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be
   http://meldjeaan.antwerpen.be


