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Een school kiezen 

De secundaire school bepaalt voor een groot deel welke richting de 
schoolcarrière van je zoon of dochter zal uitgaan. Denk hier dus goed over na. 
Bekijk samen met je kind welke studierichtingen er bestaan in de hogere jaren 
en maak een eerste selectie. 

Denk samen met je kind na over deze vragen: 

• Waar ben ik goed in?
• Wat interesseert me?
• Welke raad geven de klasleerkracht en het CLB?

Op www.onderwijskiezer.be vind je meer info over de verschillende 
studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken 
waar zijn of haar interesses liggen. 

Een school bezoeken is ook altijd een goed idee. Elke school heeft namelijk een 
andere aanpak. De directeur, de leerkrachten en de leerlingen vertellen je meer 
over hun school, de manier van lesgeven, het schoolreglement, … Je kan een 
kijkje nemen in de klaslokalen en vragen stellen. De data van de infomomenten 
vind je op de website van elke school, in de scholenlijst of op de scholenzoeker 
(bij ‘info over scholen’ op meldjeaan.antwerpen.be). 

Als de omstandigheden scholen niet toelaten infomomenten te organiseren, 
voorzien de scholen mogelijk een digitaal alternatief. Bekijk de website van de 
school of de scholenzoeker op meldjeaan.antwerpen.be voor meer informatie. 

https://meldjeaan.antwerpen.be
https://meldjeaan.antwerpen.be
www.onderwijskiezer.be


Maak een lijst met voorkeursscholen 

Kies zoveel scholen als jullie willen. We raden 
aan om meerdere scholen op te geven. 
Hoe meer, hoe beter. Het systeem geeft je kind 
altijd de hoogst mogelijke ‘voorkeur’. Het is 
dus belangrijk de scholen in de juiste volgorde 
te zetten. De school die jullie het liefst willen, 
zet je op 1. Jullie tweede keuze zet je op 2, 
de derde keuze op 3, … Houd jullie lijst met 
voorkeursscholen bij de hand als je je kind 
aanmeldt. 

Heb je recht op voorrang? Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je 
zeker van een plaats. Als dit niet jullie favoriete school is, dan zet je deze school 
lager op jullie voorkeurslijst. Vergeet niet aan te duiden dat je kind recht heeft 
op voorrang in deze school. 

Opgelet! Het kan lijken dat scholen heel veel vrije plaatsen hebben. Hou er 
rekening mee dat kinderen met voorrang een groot deel van deze plaatsen 
zullen innemen. Kies dus zeker voldoende scholen. De vrije plaatsen vind je 
terug op de website van ‘Meld je aan’ vanaf vrijdag 24 maart 2023 (12 uur). 

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



 

 

  
 

 
 

 

  
 

  

 

 
  

 
  

 
 

Hoe aanmelden en inschrijven? 

1 Meld je kind aan 

Wanneer? 

Tussen maandag 27 maart vanaf 9.30 uur en vrijdag 21 april 2023 tot 17 uur, 
ook als je kind recht heeft op voorrang. Het tijdstip waarop je je kind 
aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. 

Wat heb je nodig? 

• De lijst met scholen van jullie voorkeur

• Het rijksregisternummer van je kind
Je vindt dit op de ISI+kaart, de identiteitskaart,
de Kids-ID of op het kleefriefe van de mutualiteit.
Als je kind geen rijksregisternummer heeft, ga dan
naar een aanmeldpunt (zie p. 13) of neem contact op
met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

+ 

• Een computer met internet
Als je geen computer of geen internetverbinding hebt, kan je terecht
bij een aanmeldpunt (zie p. 13) of een webpunt (zie p. 12).

Hoe? 
1 Surf naar meldjeaan.antwerpen.be en klik op 

‘het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.
 2 Kies een gebruikersnaam en paswoord wanneer 

je je kind aanmeldt. Bewaar je gebruikersnaam en 
paswoord. Je hebt deze nodig als je: 

• je gegevens wil nakijken

Hulp nodig? 
Zie pagina 12 

• je gegevens wil veranderen. Dat kan tot en met vrijdag
21 april 2023 tot 17 uur.

• het resultaat van je aanmelding wil bekijken.
3 Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct telefoonnummer op 

en eventueel een e-mailadres dat je actief gebruikt. 
Heeft je kind recht op voorrang in een van de gekozen scholen? 
Duid dit dan zeker aan! (zie p. 10) 

https://meldjeaan.antwerpen.be


 

  

  

  

  

  

  
 

 

 2 Je krijgt een e-mail 

Op donderdag 11 mei 2023 vanaf 10 uur krijg je een e-mail en een bericht in je 
postvak op meldjeaan.antwerpen.be. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. 
Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief. 

Heb je die dag geen e-mail of bericht ontvangen? 
Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. 

Geen school van voorkeur: wat nu? 

• Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur,
dan sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Er kan altijd
nog een plaats vrijkomen voor je kind. De school contacteert je dan.
Geef daarom bij het aanmelden zeker een correct telefoonnummer en
eventueel een e-mailadres op.

• Vanaf vrijdag 12 mei 2023 om 12 uur vind je op
meldjeaan.antwerpen.be in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn.
Je kan hiervoor ook naar de helpdesk bellen.

• Inschrijven in die scholen kan vanaf dinsdag 16 mei 2023 om 9 uur.

3 Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. 
Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat 
in het bericht dat je ontvangt. 

Wanneer? 

Tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni 2023. 

Hoe? 
1 Contacteer de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. 

De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.
 2 Onderteken de leerlingenfche. Dit betekent dat je akkoord gaat 

met het schoolreglement en hoe de school werkt. 
3 Vraag een bewijs van inschrijving. 

https://meldjeaan.antwerpen.be


 

 

 

Heb je recht op voorrang? 

We werken met één periode waarin alle kinderen worden aangemeld: 
zowel kinderen die recht hebben op voorrang als kinderen die geen recht 
hebben op voorrang. Heb je recht op voorrang? Duid dit dan aan bij het 
aanmelden. Je kan je kind alleen aanmelden met voorrang voor een school 
waar al een broer of zus is ingeschreven of waar één van de ouders werkt. 

Opgelet! Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders hebben. 
De voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Dat betekent: 

• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend
op hetzelfde adres

• halfroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet
wonend op hetzelfde adres

• kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar
geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefroers en stiefzussen).

Zet de scholen altijd in volgorde van voorkeur. Heb je recht op voorrang? 
Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plaats. 
Als dit niet jullie favoriete school is, dan plaats je deze school lager op 
jullie voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen 
aanmelden waarvoor je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht 
op voorrang, tenzij je een plaats krijgt toegekend in een school die hoger 
op jullie voorkeurslijst staat. 

 



 

 

 

 

Hulp nodig? 

Helpdesk ‘Meld je aan’ 

Vragen? Contacteer onze school of het Huis van het Kind 
(info@gtiduffel.be of huisvanhetkindduffel@duffel.be).

Je kan ook terecht op de helpdesk:

0800 62 185 (gratis) 

helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be 

Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur. 

Heb je geen computer of internet? 

Gebruik gratis een computer met internet in de meeste bibliotheken en 
ontmoetingscentra of ga naar een webpunt. In een webpunt kan een 
begeleider je helpen om met de computer te werken. De begeleiders kunnen 
niet helpen om je kind aan te melden. Wil je weten wat het dichtstbijzijnde 
webpunt is? Bel naar de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. 

Als een webpunt bezoeken door de coronamaatregelen niet mogelijk is, 
kan je contact opnemen met de helpdesk. 
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