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

 

Je kind inschrijven in 
het eerste jaar 
secundair onderwijs? 
 

Zapisy dziecka do 
pierwszej klasy 
szkoły średniejNTWERPEN 

 
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. Rejestracja dziecka w 
antwerpskiej 
szkole średniej gdzie 
zatrudniony jest jeden z 
rodziców, lub gdzie 
zapisane jest już 
rodzeństwo? 
 
Aanmelden tussen 
10 februari (9.30 uur) en 
21 februari (17 uur) 
 
Rejestracja pomiędzy 
10 lutego (godz. 9.30) a 
21 lutego (godz. 17) 
 
 
B. Een kind aanmelden 
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voor een Antwerpse 
secundaire school waar 
geen van beide 
ouders werkt of waar 
geen broer of zus 
is ingeschreven? 
 
Rejestracja dziecka w 
antwerpskiej szkole 
średniej, gdzie 
nie jest zatrudniony 
żaden z rodziców, lub gdzie 
nie jest zapisane 
rodzeństwo? 
 
 
Aanmelden tussen 
16 maart (9.30 uur) en 
3 april (17 uur) 
 
Rejestracja pomiędzy 
16 marca (godz. 9.30) a 
3 kwietnia (godz. 17) aan 
ONDERWIJS ANTWERPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulp nodig om je kind 
aan te melden in het eerste 
jaar secundair onderwijs 
in Antwerpen? 

mailto:sta@stad.antwerpen.be


Vertaling uit het Nederlands naar het Pools 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 

 

Potrzebują Państwo pomocy 
przy rejestracji dziecka  
do pierwszej klasy szkoły średniej  
w Antwerpii? 
 
 
Wij ondersteunen je hier graag bij. 

Chętnie Państwu pomożemy. 
 
 
Aanmelden met voorrang kan tussen 10 februari (9.30 uur) en 
21 februari 2020 (17 uur). 
Rejestracja w okresie pierwszeństwa jest możliwa  
od 10 lutego (godz. 9.30) do 21 lutego 2020 (godz. 17). 
 
Aanmelden zonder voorrang kan tussen 16 maart (9.30 uur) en 
3 april 2020 (17 uur). 
Rejestracja poza okresem pierwszeństwa jest możliwa  
od 16 marca (godz. 9.30) do 3 kwietnia 2020 (godz. 17) 
Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen 
Aanmeldpunten 
Punkty rejestracyjne 
 
 
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 
Poniedziałek, środa i czwartek od godz. 9 do godz. 16.  
Wtorek od godz. 9 do godz. 19. Piątek od godz. 9 do godz.13. 
 
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 Kiel 
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, tel. 0800 62 185. 
Poniedziałek 10/02 i poniedziałek 16/3 od godz. 9 do godz. 11.30. 
Podczas okresu rejestracji: czwartek od godz. 13 do godz. 15.30. 
 
Huis 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 Merksem 
Jaak De Boeckstraat 71, 2170 Merksem, tel. 0800 62 185. 
Podczas okresu rejestracji: poniedziałek od godz. 13 do godz. 16.00. 
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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. 
 

Punkty internetowe (Webpunten) 
 
W punktach internetowych można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu.  
Punkty te znajdują się w miejscach publicznych,  
takich jak ośrodki spotkań, biblioteki i ośrodek Atlas.  
Obecni na miejscu pracownicy mogą udzielić pomocy przy obsłudze komputera.  
Nie pomagają oni przy rejestracji dziecka.  
Szukają Państwo najbliższego punktu internetowego lub godzin otwarcia?  
Prosimy zadzwonić pod bezpłatny numer 0800 62 185. 
 
V.U.: Hubert Buys,gemandateerd voorzitter LOP secundair onderwijs Antwerpen 
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