
Vertaling uit het Nederlands naar het Spaans van “Je kind inschrijven in het eerste jaar secundair 
onderwijs” 
 

 
Vzw Integratie en Inburgering Antwerpen 

atlas · sociaal tolken en vertalen 

  Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 

atlas.stv@stad.antwerpen.be - tel.: 03 338 54 44 

 

Je kind inschrijven in 
het eerste jaar 
secundair onderwijs? 
 
¿Matricular a su hijo en 

el primer año 

de educación secundaria? 

 
RESPUESTA EDUCATIVA 
 

A. Een kind aanmelden 
voor een Antwerpse 
secundaire school waar 
een van de ouders 
werkt of waar al 
een broer of zus 
is ingeschreven? 
 
A. ¿Registrar a un niño 

en un colegio secundario 
de Amberes donde 

uno de los padres 

trabaja o donde ya 
está inscrito/a 

un/a hermano/a? 

 

 

 

Aanmelden tussen 
10 februari (9.30 uur) en 
21 februari (17 uur) 
 
Haga el registro entre el 
10 de febrero (9:30 h) y el 
21 de febrero (17 h) 
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B. Een kind aanmelden 
voor een Antwerpse 
secundaire school waar 
geen van beide 
ouders werkt of waar 
geen broer of zus 
is ingeschreven? 
 
B. ¿Registrar a un niño 

en un colegio secundario 
de Amberes donde 

ninguno de los 
padres trabaja o donde 

no está inscrito/a 
un/a hermano/a? 

 

 

 

Aanmelden tussen 
16 maart (9.30 uur) en 
3 april (17 uur) 
 
Haga el registro entre el 
16 de marzo (9:30 h) y el 
3 de abril (17 h) 
  

  

inscribirse 
RESPUESTA EDUCATIVA 

  

  

  

  

 

 

 

Hulp nodig om je kind 
aan te melden in het eerste 
jaar secundair onderwijs 
in Antwerpen? 
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¿Necesita ayuda para registrar 
a su hijo/a en el primer 

año de educación secundaria 

en Amberes? 

 

 

Wij ondersteunen je hier graag bij. 
 

Con mucho gusto le apoyaremos. 
 

 
Aanmelden met voorrang kan tussen 10 februari (9.30 uur) en 
21 februari 2020 (17 uur). 
 
El registro con prioridad se llevará a cabo entre el 10 de febrero (9:30 h) y 
el 21 de febrero de 2020 (17 h). 

 

 
Aanmelden zonder voorrang kan tussen 16 maart (9.30 uur) en 
3 april 2020 (17 uur). 
 
El registro sin prioridad se llevará a cabo entre el 16 de marzo (9:30 h) y 
el 3 de abril de 2020 (17 h). 

 
Atlas, Integración e Integración Amberes 
Aanmeldpunten 
 
Atlas, integratie en inburgering 
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen. Tel. 03 338 70 79 
Maandag, woensdag en donderdag open van 9 tot 16 uur. 
Dinsdag van 9 tot 19 uur. Vrijdag van 9 tot 13 uur. 
 
Huis van het Kind Antwerpen-Kiel 
Huis van het Kind Kiel 
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, tel. 0800 62 185. 
Maandag 10/02 en maandag 16/3 van 9 tot 11.30 uur. 
Tijdens de aanmeldingsperiode: Donderdag van 13 tot 15.30 uur. 
 
Huis van het Kind Merksem 
Huis van het Kind Merksem 
Jaak De Boeckstraat 71, 2170 Merksem, tel. 0800 62 185. 
Tijdens de aanmeldingsperiode: Maandag van 13 tot 16 uur. 
 
 
Centros de registro 

 

 
Atlas, integratie en inburgering 
Carnotstraat 110, 2060 Amberes. Tel. 03 338 70 79 
Lunes, miércoles y jueves: apertura de 9 a 16 h. 
Martes de 9 a 19 h. Viernes de 9 a 13 h. 
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Casa del niño Amberes-Kiel 
Huis van het Kind Kiel 
Atletenstraat 80, 2020 Amberes, tel. 0800 62185. 
Lunes 10/02 y lunes 16/3 de 9 a 11:30 h. 
Durante el período de registro: jueves de 13 a 15:30 h. 

 
Casa del niño Merksem 
Huis van het Kind Merksem 
Jaak De Boeckstraat 71, 2170 Merksem, tel. 0800 62185. 
Durante el período de registro: lunes de 1 a 16 h. 

 

Webpunten 
In een webpunt kan je gratis gebruikmaken van een computer met 
internet. Een webpunt vind je in openbare ruimtes zoals ontmoetingscentra, 
bibliotheken en Atlas. In verschillende webpunten is er 
bovendien een begeleider aanwezig om je te helpen bij het werken 
met de computer. De begeleiders helpen niet om je kind aan te melden. 
Wil je weten wat het dichtstbijzijnde webpunt is en wat de 
openingsuren zijn? Bel dan naar het gratis nummer 0800 62 185. 
 
V.U.: Hubert Buys,gemandateerd voorzitter LOP secundair onderwijs Antwerpen 

 

 

Puntos web 

En un punto web puede utilizar gratuitamente una computadora con 
acceso a internet. Puede encontrar un punto web en áreas públicas como los centros de reuniones, 
bibliotecas y en Atlas. Además de ello, en varios puntos web está presente 
un asistente quien le brindará ayuda para utilizar 
la computadora. Los asistentes no le ayudarán a registrar a su hijo. 
¿Quiere saber cuál es el punto web más cercano y cuáles 
son los horarios de apertura? Llame al número gratuito 0800 62 185. 
  
Editor responsable: Hubert Buys, presidente delegado de la Plataforma Local de Concertación para la educación secundaria de Amberes  
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