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                                                                                                                   Sint-Amandsberg, 27 november 2020 
 

Beste ouder(s)  
 

 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de volgende info: 

    
 
Aanmelden  en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A 
en eerste leerjaar B) en buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en 
eerste leerjaar B) 
 
De belangrijkste datums op een rij:  

 Aanmeldingsperiode alle kinderen van 22 maart (12u00 ’s middags) tot en met 21 april (12u00 
’s middags) 2021  

 Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 3 mei 2021  

 Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing van 5 mei tot en met 31 mei 2021  

 Start vrije inschrijving 5 mei (9u00) 2021  
 

U kan uw zoon / uw dochter aanmelden voor het eerste leerjaar A en/of eerste leerjaar B van 22 maart 
(12u00 ’s middags) tot en met 21 april 2021 (12u00 ’s middags) via https://meldjeaansecundair.gent.be/  
 
Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang.  
 
Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om online aan te melden. Op 3 mei 2021 krijgt u een 
bericht met het resultaat. Kinderen die een plaats toegewezen krijgen, kunnen worden ingeschreven tussen 
5 mei en 31 mei 2021. Is dit niet de school van hoogste voorkeur, dan wordt gevraagd om uw zoon / uw 
dochter toch in te schrijven en af te wachten of er een plaats vrijkomt in een school van hogere voorkeur.  
 
Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 5 mei 2021 (9u00) inschrijven in een school 
met nog vrije plaatsen.  
 
Via de volgende website kan u meer info bekomen: www.aanmeldensecundairescholen.gent 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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