
Vertaling uit het Nederlands naar het taal 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? 
Enrolling your child in 
the first year of  
secondary education? 
 
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. Registering a child 
for an Antwerp 
secondary school where 
a parent is working 
or where 
a sibling is enrolled? 
 
 
Aanmelden tussen 
10 februari (9.30 uur) en 
21 februari (17 uur) 
Register between 
10th February (9:30 a.m.) and 
21st February (5:00 p.m.) 
 
 
B. Een kind aanmelden 
voor een Antwerpse 
secundaire school waar 
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geen van beide 
ouders werkt of waar 
geen broer of zus 
is ingeschreven? 
B. Registering a child 
for an Antwerp 
secondary school where 
no parent is working  
or where 
no sibling is enrolled? 
 
 
Aanmelden tussen 
16 maart (9.30 uur) en 
3 april (17 uur) 
Register between 
16th March (9:30 a.m.) and 
3rd April (5:00 p.m.) 
e aan 
ONDERWIJS ANTWERPEN 

 
 
Hulp nodig om je kind 
aan te melden in het eerste 
jaar secundair onderwijs 
in Antwerpen? 
Need help to register 
Your child in the first year 
of secondary education  
in Antwerp? 
 
 
Wij ondersteunen je hier graag bij. 
We are happy to assist you. 
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Aanmelden met voorrang kan tussen 10 februari (9.30 uur) en 
21 februari 2020 (17 uur). 
With priority, register between 10th February (9:30 a.m.) and 
21st February 2020 (5:00 p.m.). 
 
 
 
Aanmelden zonder voorrang kan tussen 16 maart (9.30 uur) en 
3 april 2020 (17 uur). 
Without priority, register between 16th March (9:30 a.m.) and 
3rd April 2020 (5:00 p.m.). 
 
Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen 
Aanmeldpunten 
Registration points 
 
 
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 Antwerp. Tel. 03 338 70 79 
Mondays, Wednesdays and Thursdays open from 9:00 a.m. until 4:00 p.m. 
Tuesdays from 9:00 a.m. until 7:00 p.m. Fridays from 9:00 a.m. until 1:00 p.m. 
 
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 Kiel 
Atletenstraat 80, 2020 Antwerp, tel. 0800 62 185. 
Monday 10/02 and Monday 16/3 from 9:00 a.m. until 11:30 a.m. 
During the registration period: Thursdays from 1:00 p.m. until 3:30 p.m. 
 
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. 
During the registration period: Mondays from 1:00 p.m. until 4:00 p.m. 
 
 

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 points 
At a web point, you can use a computer with an internet connection free of 
charge. You can find a web point in public areas such as meeting spaces, 
libraries and Atlas. Furthermore, at several web points, there is a staff 
member present to help you with computing questions. The staff members 
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do not help to register your child. If you would like to know your closest web 
point and its opening hours, please call 0800 62 185 free of charge.  
 
 
V.U.: Hubert Buys,gemandateerd voorzitter LOP secundair onderwijs Antwerpen 
E.E.: Hubert Buys, mandated chairman of LCP secondary education Antwerp 
 

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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