
Vertaling uit het Nederlands naar het BSK van “meldjeaan secundair” 

 

 
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? 
 
Kako upisati dijete u 
prvi razred 
srednje škole? 
 
ONDERWIJS ANTWERPEN 

 
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. Prijava djeteta  
za upis u srednju školu 
u Antwerpenu gdje 
jedan od roditelja  
radi ili gdje je već 
upisan(a) 
brat ili sestra? 

 
 
 
Aanmelden tussen 
10 februari (9.30 uur) en 
21 februari (17 uur) 
 
Prijavite se između  
10. februara/veljače (9.30 sati) i  

mailto:sta@stad.antwerpen.be


Vertaling uit het Nederlands naar het BSK van “meldjeaan secundair” 

 

 
Vzw Integratie en Inburgering Antwerpen 

atlas · sociaal tolken en vertalen 

  Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 

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

 

21. februara/veljače (17 sati) 
 
 
 
B. Een kind aanmelden 
voor een Antwerpse 
secundaire school waar 
geen van beide 
ouders werkt of waar 
geen broer of zus 
is ingeschreven? 
 
B. Prijava djeteta  
za upis u srednju školu 
u Antwerpenu gdje 
ni jedan 
roditelj ne radi ili gdje  
nisu upisani  
brat ili sestra? 
 
 
 
Aanmelden tussen 
16 maart (9.30 uur) en 
3 april (17 uur) 
 
Prijavite se između 
16. marta/ožujka (9.30 sati) i 
3. aprila/travnja (17 sati) 

 
meld je aan 
ONDERWIJS ANTWERPEN 
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Hulp nodig om je kind 
aan te melden in het eerste 
jaar secundair onderwijs 
in Antwerpen? 
 
Treba li Vam pomoć za prijavu Vašeg djeteta  
za upis u prvi razred  
srednje škole  
u Antwerpenu? 
 
 
Wij ondersteunen je hier graag bij. 
 
Rado ćemo vam pomoći. 
 
 
Aanmelden met voorrang kan tussen 10 februari (9.30 uur) en 
21 februari 2020 (17 uur). 
 
Prijava s pravom prednosti na upis se može obaviti između 10. februara/veljače(9.30 sati) i 
21. februara/veljače 2020 (17 sati). 
 
 
Aanmelden zonder voorrang kan tussen 16 maart (9.30 uur) en 
3 april 2020 (17 uur). 
 
Prijava bez prava prednosti na upis se može obaviti između 16. marta/ožujka (9.30 sati) i 
3. aprila/travnja 2020 (17 sati). 
 
 
Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen 
Aanmeldpunten 
 
Mjesta za prijavljivanje 
 
 
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. 
 
Atlas, integratie en inburgering 
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen. Tel. 03 338 70 79 
Ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom otvoreno od 9 do 16 sati. 
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Utorkom od 9 do 19 sati. Petkom od 9 do 13 sati. 
 
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 (Dječja kuća) Kiel 
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, tel. 0800 62 185. 
Ponedjeljak 10/02 i ponedjeljak 16/3 od 9 do 11.30 sati. 
Za vrijeme perioda za prijavu: Četvrtkom od 13 do 15.30 sati. 
 
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. 
 
Huis van het Kind (Dječja kuća) Merksem 
Jaak De Boeckstraat 71, 2170 Merksem, tel. 0800 62 185. 
Za vrijeme perioda za prijavu: Ponedjeljkom od 13 do 16 uur. 
 
 

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. 
 

Web-mjesta 
Na web-mjestu možete besplatno koristiti računalo s 
internetom. Web-mjesto možete pronaći u javnim prostorijama kao što su središta za sastanke, 
knjižnice/ biblioteke i Atlas. Osim toga, na više web-mjesta 
je prisutan saradnik koji će Vam pomoći u radu 
s računalom. Ovi saradnici ne pomažu kod prijave za upis Vašeg dijete. 
Želite li saznati gdje je najbliže web-mjesto i kad je 
otvoreno? Nazovite besplatni broj 0800 62 185. 
 
V.U.: Hubert Buys, gemandateerd voorzitter LOP secundair onderwijs Antwerpen 
 
O.I.: Hubert Buys, mandatirani predsjednik LOP-a srednjoškolskog obrazovanja Antwerpen 
 

Vragen? Helpdesk ‘Meld je aan’ 
Gratis nummer 0800 62 185 (ma-vr.: 9 tot 16 uur. 
Van september tot december: ma-vr. 9 tot 12.30 uur) 
helpdesk.meldjeaan@antw 
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