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INSCHRIJVEN VOOR HET EERSTE MIDDELBAAR IN EEN TURNHOUTSE SCHOOL 

 

Wil je graag meer informatie over een school, dan raden we je aan om zeker de school te 
bezoeken of informatie te zoeken via de website van de school. 

Wil jij jouw kind inschrijven voor het 1°JAAR SECUNDAIR (1A OF 1B) op een secundaire school in 
Turnhout? Dat loopt voor sommige scholen via een DIGITAAL AANMELDSYSTEEM. Lees 
onderstaande info daarom goed door. 

Wil je jouw kind inschrijven voor een ander leerjaar (2° tem het 7° jaar) op een secundaire 
school in Turnhout? Dat kan je vanaf 17 april. Neem hiervoor contact met de school van je 
keuze. 

 

WIE MOET ZICH AANMELDEN? 

Leerlingen die zich willen inschrijven in het secundair onderwijs in  

• In 1B in Campos Turnhout 

• In 1B in Talentenschool Turnhout 

• In 1A in Middelbare Michaëlschool Turnhout 

 Voor alle andere scholen voor het 1°jaar kan je je kind inschrijven vanaf 16 mei. Neem 
hiervoor contact met de school van jouw keuze. 

 

WANNEER MOET JE JE KIND AANMELDEN? 

De aanmeld periode start op 27 MAART - vanaf 8.00u. en loopt tot en met 21 APRIL - tot 
18.00 u.  
Je kan je enkel tijdens deze periode digitaal aanmelden voor de school van je keuze. De dag of 
het uur waarop je deze aanmelding doet heeft geen enkele invloed op het verdere verloop, 
dus daarover moet je je geen zorgen maken.  
Heb je de periode voor aanmelden gemist? Dan moet je wachten op de vrije inschrijvingen 
vanaf 16 mei, maar weet dat er dan misschien voor de scholen die werken met aanmelden 
eventueel geen plaats meer is. 
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HOE MOET JE JE KIND AANMELDEN? 

Om je kind juist aan te melden, doorloop je onderstaand stappenplan: 

o STAP 1: je maakt kennis met de school van je voorkeur (opendeur, bezoek, website,…) 

o STAP 2: Via de website van de school van jouw voorkeur klik je op de knop 
“AANMELDEN” –  (deze knop zal actief zijn vanaf 27 maart 2023 -  8.00u tot en met 21 
april – 18.00u) 

 zorg ervoor dat je de rijksregisternummers bij de hand hebt van: 

- Het kind dat je wil aanmelden 

- Broer(s) en/of zus(sen) die al op de school zit(ten) 

 Om op de aanmeldwebsite te komen, heb je een identiteitskaart en lezer nodig OF 
Itsme OF via een beveiligingscode via SMS. 

Lukt dit jou niet, contacteer de school van je voorkeur, zij helpen je hier graag bij. 

o STAP 3: Als je de verplichte velden hebt ingevuld, zal de computer je aanmelding 
registreren. Je kan tot en met 21 april -18.00u nog wijzigingen aanbrengen via je 
account, mocht er iets fout ingegeven zijn. Na je aanmelding krijg je een automatische 
mail met de gegevens die je ingevuld hebt. 

o STAP 4: Ten laatste op 15 mei ontvang je een mail met het resultaat – dan weet je of 
je een plaatst gekregen hebt op de school van jouw voorkeur. Geen mail ontvangen op 
15 mei? Kijk zeker in de spamfolder van je mailbox. Indien ook daar niets, contacteer 
de school van je voorkeur. Wie geen plaats toegewezen kreeg op de school van 
voorkeur, krijgt wel de rangorde van de wachtlijst op de school van voorkeur.  

BELANGRIJK:  Ook broers en zussen en kinderen van personeel melden zich in deze periode aan. 
Zij hebben wettelijk gezien voorrang (eerst broers en zussen, vervolgens kinderen van 
personeel) en zullen de eerste plaatsen op de inschrijvingslijst toegewezen krijgen. De 
verdere toewijzing van plaatsen (als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen) zal 
gebeuren op basis van toeval. 

 

WAT DOE JE NA DE MAIL VAN 15 MEI? 

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven, dus na 15 mei kan je je kind echt inschrijven. (Dat 
is dezelfde datum als voor scholen waar je niet moet aanmelden.) 

Wie zich aangemeld heeft, ontvangt een e-mail (je ontvangt deze ten laatste op 15 mei) 
waarin je te weten komt of je een plekje hebt gekregen.   

o Zijn er voldoende plaatsen op de school, ontvangt elk kind een toewijzingsticket 
waarmee het kan inschrijven.  
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o Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen dan krijgen de niet-geselecteerde leerlingen 
een document van ‘niet gerealiseerde inschrijving’ met vermelding van hun plaats op 
de wachtlijst, de geselecteerde kinderen ontvangen een toewijzingsticket.  

 

JE KIND INSCHRIJVEN TUSSEN 16 MEI EN 12 JUNI 

In deze periode kan je met je toewijzingsticket je inschrijving in de school definitief maken. 
Instructies over de manier waarop je dit kan doen, vind je terug in de mail van de toewijzing. 
Je bent niet verplicht om je in te schrijven in de school waarvoor je een toewijzingsticket 
kreeg. 

 Je kan je vrij inschrijven op alle scholen. De leerlingen met een toewijzingsticket 
voor de school waar je je wil inschrijven hebben voorrang tot 12 juni.  

 Als je op 12 juni niet ingeschreven bent in de school waarvoor je een 
toewijzingsticket kreeg, verlies je je voorrang. De vrije plaatsen kunnen nu 
ingenomen worden door iedereen op de wachtlijst.  

 Indien leerlingen met een voorrangsticket zich niet komen inschrijven voor 12 juni 
of als er nog plaatsen vrij zijn, zal de school de mensen van de wachtlijst 
contacteren – beginnende met de eerste op de wachtlijst. De wachtlijst blijft geldig 
tot de 5° schooldag van oktober.  

 Leerlingen die zich komen inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen bij de scholen 
waar reeds een wachtlijst is, komen onderaan bij op de wachtlijst. 

 

HULP NODIG? 

Als je vragen hebt over het digitaal aanmelden kan je contact opnemen met de school van je 
voorkeur. Zij helpen je graag verder. 

CAMPOS     MIDDELBARE MICHAËLSCHOOL TURNHOUT 
Parklaan 52     Linieplein 12 
2300 Turnhout    2300 Turnhout 
014/43 80 00     014/96 03 00 
 
TALENTENSCHOOL TURNHOUT 
CAMPUS BOOMGAARD   CAMPUS ZENIT 
Boomgaardstraat 56    de Merodelei 220 
2300 Turnhout    2300 Turnhout 
014/47 05 10     014/47 14 40  
 
Voor algemene informatie over het aanmelden kunt u terecht bij LOP-deskundige Wouter 
Neels.  

Tel.: 02 553 05 15 / email: wouter.neels@ond.vlaanderen.be 

 

Deze tekst is mede gerealiseerd door het LOP Secundair Onderwijs Turnhout 

mailto:wouter.neels@ond.vlaanderen.be
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Suzy Maes 
Voorzitter LOP 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

IS AANMELDEN HETZELFDE ALS INSCHRIJVEN? 

Neen, je kind aanmelden betekent niet dat je kind ook ingeschreven is. Na de aanmelding 
ontvang je voor 15 mei bericht of je kind een plek heeft toegewezen gekregen. Daarna kan je 
met dit toewijzingsticket je kind inschrijven in de school waarvoor het aangemeld werd. 

Belangrijk: met je toewijzingsticket is maar geldig tot en met 12 juni. 

 

IK HEB GEEN COMPUTER, HOE KAN IK AANMELDEN? 

Je kan terecht in de school van je voorkeur. Hiervoor maak je best een afspraak. 

 

HOE WORDEN DE PLAATSEN VERDEELD? 

Er is een voorrangsregeling voor broers en zussen(*) en kinderen van personeel. Zij duiden dit 
aan bij het aanmelden. Bij de toewijzing van de plaatsen gaan de eerste plekken op de 
inschrijvingslijst naar hen. De overige plekken worden door de computer verdeeld op basis 
van toeval.  

(*) MET BROERS EN ZUSSEN WORDT BEDOELD: 
- broers/zussen, met 2 gemeenschappelijke ouders – ze moeten niet op hetzelfde adres wonen. 
- broers/zussen, met 1 gemeenschappelijk ouder – ze moeten niet op hetzelfde adres wonen. 
- kinderen die op hetzelfde adres wonen (eenzelfde domicilie of eenzelfde voornaamste verblijfplaats), 
maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben. (bv stiefbroers of stiefzussen). 

 

 

MOETEN KINDEREN DIE WILLEN INSCHRIJVEN VOOR DE HOGERE LEERJAREN ZICH OOK AANMELDEN? 

Neen, zij moeten zich niet aanmelden. Zij kunnen zich vanaf 17 april inschrijven op de school 
van hun keuze. 

 

MOET IK VOOR ALLE SCHOLEN AANMELDEN? 

Neen, enkel voor het leerjaar 1A in de middelbare Michaëlschool Turnhout en voor het 
leerjaar 1B in Campos Turnhout en Talentenschool Turnhout. 

 

MOET IK AANMELDEN VOOR 1A IN CAMPOS OF DE TALENTENSCHOOL? 

Neen, hiervoor kan je – zoals in de andere secundaire scholen van Turnhout – rechtstreeks 
inschrijven vanaf 16 mei. De scholen zullen ALLE leerlingen een plaats geven. 
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KAN IK IN EEN SCHOOL AANMELDEN VOOR 1B EN INSCHRIJVEN/AANMELDEN VOOR 1A VOOR HETZELFDE KIND? 

Ja, dat kan. 

 

WAT GEBEURT ER WANNEER IK GEEN TOEWIJZINGSTICKET KRIJG VAN DE SCHOOL WAARBIJ IK AANGEMELD HEB? 

Je krijgt dan een document van niet-gerealiseerde inschrijving, met je nummer op de 
wachtlijst. Wanneer op deze school terug een plaats vrijkomt, zal de school deze kinderen – in 
volgorde van de wachtlijst – contacteren. De school moet deze wachtlijst-volgorde 
respecteren tot de vijfde schooldag van oktober. 

Je kan je kind ondertussen wel inschrijven in een andere school. 

 

WAT ALS IK VIND DAT MIJN WEIGERING ONTERECHT WAS? 

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem (via wouter.neels@ond.vlaanderen.be). De 
beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst.  

Indien u  daarna nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, kan u zich wenden tot de 
Commissie Leerlingenrechten. We verwijzen u daarvoor naar de website: Commissie inzake 
Leerlingenrechten: hoe dien je een klacht in? | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
(vlaanderen.be) 

 

mailto:wouter.neels@ond.vlaanderen.be
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