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Inschrijven voor het secundair onderwijs ( 1A en/of 1B ) 

voor het schooljaar  2018 - 2019 
 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Wat blijft hetzelfde? 

Uw zoon/dochter heeft een grote broer of zus in het secundair onderwijs en u wil graag dat hij of zij naar 

dezelfde school gaat. In dit geval heeft uw zoon of dochter voorrang op de andere leerlingen en moet u hem of 

haar tussen maandag 8 januari en vrijdag 19 januari op de school gaan inschrijven. 

 

Wat is nieuw? 

Wilt uw u zoon of dochter inschrijven in één van de 42 scholen die in het nieuwe “ Meld je aan” systeem zitten 

dan zult u de volgende stappen moeten zetten. 

 

Stap 1: 

Je gaat naar Google en tikt “meld je aan” in. Je gaat naar deze website en klikt op “meld je aan secundair 

onderwijs “. Op deze website ( https://meldjeaan.antwerpen.be ) moet je je aanmelden en de gevraagde 

gegevens invullen. Vervolgens kan je kiezen voor 1A en/of 1B. Als er nog twijfel is mag je zoon of dochter 

zowel voor 1A als 1B aanmelden. Uit de lijst van 42 scholen kan je dan een aantal scholen (zoveel je 

wilt)uitkiezen waar je graag zou hebben dat zoon of dochter naar school zou gaan, in volgorde van voorkeur. 

Belangrijk: de aanmeldperiode start op donderdag 8 februari (9u30) en loopt af op di 27 februari (17u). 

  

Stap 2: 

Op vrijdag 23 maart krijgen alle leerlingen die zich aangemeld hebben een ticket waarmee u uw zoon of dochter 

kunt gaan inschrijven. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met uw 1
ste

 keuze. Hebt u geen e-mail 

adres dan krijgt u uw ticket  een week later per post.  

 

Stap 3: 

Tussen zaterdag 21 april en woensdag 15 mei gaat u uw zoon of dochter inschrijven in de school waarvoor u 

een inschrijvingsticket hebt gekregen. 

Is de school waarvoor u een ticket hebt gekregen niet uw eerste keuze en komt daar toch een plaats vrij dan zal 

de school u contacteren en kan u uw zoon of dochter daar gaan inschrijven. 

 

Welke scholen zitten niet in het “meld je aan” systeem? 

Stedelijk onderwijs: Balletschool. 

Gemeenschapsonderwijs: Scheepsvaartschool, Kunsthumaniora, Middenschool Ekeren. 

Vrij onderwijs: Steinerschool, Joodse school, Lucerna College, SG Lieven Gevaert, OLVC, Xaverius, Moretus. 

Scholen buiten het grondgebied Stad Antwerpen zitten ook niet in het “Meld je aan” systeem. 

In deze scholen kan je je gaan inschrijven tussen zaterdag 21 april en woensdag 16 mei. Eerst is eerst. 

Vanaf maandag 4 juni kan je je vrij gaan inschrijven in alle scholen. Let wel op: de kans is zeer groot dat de 

meeste plaatsen dan al ingenomen zijn. 

 

Als het u niet duidelijk is of het lukt u niet uw zoon of dochter aan te melden kan u altijd terecht bij de 

klasleerkracht, het zorgteam, het secretariaat en het CLB-anker van de school. Wij helpen u graag 

verder. 

https://meldjeaan.antwerpen.be/

