
Voortaan ook voor secundair onderwijs online
aanmelden in Gent

Vanaf schooljaar 2018-2019 verlopen de aanmeldingen voor het eerste jaar
secundair onderwijs in Gent via een online aanmeldingssysteem. De
aanmeldingsperiode loopt van vrijdag 2 tot en met vrijdag 23 februari 2018. Alle
Gentse kinderen geboren in 2006 ontvangen een herinneringskaart met de post.

meldjeaansecundair.gent.be

Binnenkort lanceert Gent voor toekomstige eerstejaarsleerlingen van het secundair
onderwijs het online aanmeldingssysteem meldjeaansecundair.gent.be. Iedere leerling
die een plaatsje wil in 1A, 1B of OV4 – type 9 1A of 1B moet aanmelden via de site. Alle
Gentse secundaire scholen en ook enkele secundaire scholen buiten Gent (EDUGO
Lochristi, Sint-Laurens Zelzate/Wachtebeke, TI Sint-Laurens Zelzate, GO! Technisch
Atheneum Merelbeke en GO! Popelin Lyceum Merelbeke), zullen het
aanmeldingssysteem gebruiken.

http://meldjeaansecundair.gent.be/


Aanmelden kan vanaf vrijdag 2 februari (12 uur) tot en met vrijdag 23 februari 2018 (12
uur). Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar binnen dieperiode
gebeurt.

Kaartje voor elk Gents kind

Alle Gentse kinderen geboren in 2006 krijgen in de loop van januari een kaart in de bus,
om hen eraan te herinneren na te denken over hun keuze en zich op tijd aan te melden.

'De schoolkeuze voor tieners ligt niet alleen bij de ouders: de jongere heeft zelf
ook een mening. We willen hen ook betrekken bij het aanmelden. Door hen eraan
te herinneren via een kaartje, willen we het gesprek aanwakkeren. Doel is
dat jongeren en ouders samen hun favoriete scholen kiezen en zich dan
aanmelden.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Niet meer kamperen

Het nieuwe online aanmeldingssysteem is objectief, transparant en eerlijk. Voordien
moesten ouders op tijd telefonisch inschrijven, of kamperen als de vraag groter was dan
het aanbod. Daar was niemand gelukkig mee, ook de scholen zelf niet. Voortaan heeft
elk kind evenveel kans om in zijn of haar school van voorkeur een plek te krijgen.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief

Meerdere scholen opgeven

Om te vermijden dat een kind nergens een plaats krijgt, is het aan te raden bij de
aanmelding elke school van voorkeur op te geven. Meerdere scholen aanduiden betekent
niet dat de kans op een plaats in de favoriete school kleiner wordt. Indien er meer
aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld via toeval en
schoolvoorkeur.

Wie maar één school opgeeft en geen plaats toegewezen krijgt, moet wachten tot maart
2018 om in te schrijven in een school met nog vrije plaatsen. De keuze zal dan beperkter
zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen volzet zijn.

Uitslag bekend op 2 maart

Wie zich aanmeldde, krijgt op vrijdag 2 maart 2018 via e-mail bevestiging of er plaats is
in een van de opgegeven scholen. Vervolgens kunnen de ouders hun kind inschrijven, na
afspraak met de school.

Informatie
Wietske Vos, communicatie Onderwijscentrum Gent, gsm 0486 48 91 45, e-
mail wietske.vos@stad.gent
Helpdesk meldjeaan, gsm 0473 93 89 22, e-mail
meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent
persruimte
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