Aanmelden en inschrijven
in het buitengewoon
secundair onderwijs
in Sint-Niklaas
Broers en zussen + kinderen van personeel:

INSCHRIJVEN*

van 7 maart 2022 tot en met 18 maart 2022
Alle andere leerlingen:

DIGITAAL AANMELDEN**

Tussen 20 april 2022 (8.30u) en 25 april 2022
(16.30u) via: https://vts3.be/
Resultaat aanmelding:
2 mei 2022
Inschrijven na aanmelding:
tussen 6 mei 2022 en 31 mei 2022

Broers en zussen + kinderen van personeel:

INSCHRIJVEN*

Sint-Niklaas

van 7 maart 2022 tot en met 19 maart 2022
Campusvoorrang:
* INSCHRIJVEN
Voorrangsgroepen schrijf je
rechtstreeks in op school.
Op de schoolwebsite lees je hoe dit gebeurt,
rekening houdend met de coronamaatregelen.
** DIGITAAL AANMELDEN
De aangemelde leerlingen worden geordend op
basis van het tijdstip van de aanmelding. Als er
in een groep onvoldoende plaatsen zijn voor alle
aangemelde leerlingen, dan krijgen de leerlingen die
eerst werden aangemeld een plek toegewezen.
LET OP! Aanmelden ≠ inschrijven
Op 2 mei 2022 krijg je een bericht of je je kind kan
gaan inschrijven en hoe je dat moet doen.

INSCHRIJVEN*

van 21 maart 2022 tot en met 1 april 2022
Alle andere leerlingen:

DIGITAAL AANMELDEN**

Tussen 20 april 2022 (8.30u) en 25 april 2022
(16.30u) via: www.sbsobaken.be/inschrijven
Resultaat aanmelding: 2 mei 2022
Inschrijven na aanmelding:
tussen 6 mei 2022 en 31 mei 2022

Je wilt je kind inschrijven in een
school voor buitengewoon secundair
onderwijs in Sint-Niklaas?
In deze folder lees je:
wie je kunt inschrijven,
wanneer en op welke manier.

ATTEST BUITENGEWOON
ONDERWIJS
Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen
gaan, is een verslag van een centrum voor
leerlingenbegeleiding nodig (CLB).
Het CLB geeft dat verslag niet zomaar. Er is
onderzoek en advies nodig. Neem dus tijdig contact
op met het CLB dat de huidige school van je kind
begeleidt. Samen met de school en het CLB wordt
gezocht naar de beste oplossing voor je kind.

GO! CLB Prisma

Dr. Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
03 776 02 16
info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be

Vrij CLB Waas en Dender

Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00
sint-niklaas@vclbwaasdender.be
www.vclbwaasdender.be

VOOR WELKE SCHOOL
AANMELDEN /
INSCHRIJVEN?
Ben je niet zeker voor welke school voor buitengewoon
secundair onderwijs jouw kind in aanmerking komt?
Contacteer het CLB.

HULP NODIG BIJ DE AANMELDING?
Vraag hulp aan het CLB, de huidige school van je kind
of iemand anders die je vertrouwt. Spreek af waar je
terecht kan voor de aanmeldingsperiode start.

VU Magda Vercauteren - Ontwerp (7 PI - PORTUS Berkenboom)

WIE MAG JE KIND INSCHRIJVEN?
Personen met ouderlijk gezag. Dat zijn
beide ouders of een voogd. Anderen (bvb.
grootouders, pleegouders) kunnen enkel
handelen bij volmacht van ouders of voogd.

WAT HEB JE NODIG VOOR EEN
AANMELDING / INSCHRIJVING?
- Een identiteitsbewijs van je kind.
- Het verslag of voorlopig document van het
CLB.

Ouders nemen samen de beslissing ook al zijn ze
niet gehuwd of samenwonend. De inschrijving
mag uitgevoerd worden door één van de
ouders, maar als de school weet dat de andere
ouder niet akkoord gaat, dan zal de school de
inschrijving weigeren.

HOE AANMELDEN?
Meld je kind digitaal aan via de link op de
schoolwebsite. Elke school heeft een eigen
aanmeldingssysteem.

WAT ALS ER NIET GENOEG
PLAATS IS EN JE KIND WORDT
GEWEIGERD?
Dan ontvang je een weigeringsdocument.
De school noteert de naam van je kind in het
inschrijvingsregister van de school, in de
volgorde van de weigeringen. Komt er op een
later tijdstip een plaats vrij, dan kan je je kind
toch inschrijven. De school neemt dan zelf
contact met je op.
De scholen zijn verplicht om de volgorde van
de geweigerde leerlingen te respecteren tot en
met 7 oktober 2022.
Om de andere opties voor jouw kind te
bekijken, contacteer je je CLB.

MEER INFO?
VTS 3
Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas
ov3@vts3.be of ov4@vts3.be
03 780 53 61
SBSO Baken
Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas
info@sbsobaken.be
03 776 46 65
LOP (Lokaal overlegplatform gelijke
onderwijskansen)
lop.sintniklaastemse@ond.vlaanderen.be
02 553 03 19

