
 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 
2020-2021 

 

BELANGRIJKE UPDATE: 

Open campus geannuleerd. Info over  inschrijvingsmomenten (onder voorbehoud) 
voor alle jaren en digitaal aanmelden voor het eerste jaar van de eerste graad zie 

hieronder: 

 

 

HOGERE JAREN (2de t.e.m. 7de jaar) 

Vanaf maandag 18 mei 2020 kan u bellen naar het nummer 016/319710 en dan krijgt u 

een afspraak toegewezen om te komen inschrijven op onze school. 

 

BELANGRIJK! Neem deze documenten mee, anders kan je NIET inschrijven: 

 Identiteitskaart van de leerling 

 Rapport van het laatst gevolgde leerjaar 

 Voor eerste graad: attest en/of getuigschrift van de lagere school 

 

EERSTE JAAR VAN DE EERSTE GRAAD 

Zoals vorig jaar werken we ook dit jaar met het online aanmeldingssysteem van de groot-
Leuvense secundaire scholen voor het eerste jaar van de eerste graad. Het is dus niet 



 

 

 

meer nodig om broers en zussen op voorhand in te schrijven, zij melden zich aan met de 
volledige groep maar behouden absoluut hun voorrang. Ook voor kinderen van 

personeelsleden blijft de voorrangsregeling gelden. Tijdens het aanmelden kunt u 
aangeven dat u een broer/zus/kind van een personeelslid inschrijft. 

Wij geven hier graag nog de tijdlijn mee: 

 

 

Digitaal aanmelden van 30 maart (14u) t.e.m. 24 april 2020 (14u) (ook voor broers en 
zussen, en kinderen personeel met voorrang) via www.aanmelden.school 

Communicatie resultaten 7 mei 2020. 

Meer info op www.aanmelden.school/info1 en www.leuven.be/secundaironderwijs 

Om de inschrijving  volledig rond te krijgen, zijn er nog enkele belangrijke formaliteiten te 
vervullen. Met een team van leerkrachten staan we klaar om samen met u de inschrijving 
effectief vast te leggen en het volledige inschrijvingsformulier te overlopen. U kan dan bij 

de inschrijving de keuze maken tussen de richting STEM, SPORT met optie of 
TOPSPORT indien u een statuut bezit. Voor de optie voetbal zijn er een beperkt aantal 

plaatsen. Tegelijk krijgt u van ons ook al enkele praktische gegevens mee om de start van 
het volgende schooljaar vlot te laten verlopen. Tot slot heeft u natuurlijk ook de 

gelegenheid om vragen te stellen. 

Wanneer kan u komen inschrijven? 

Op afspraak en bij voorkeur van woensdag 13 mei tot woensdag 28 mei 2020. Om een 
afspraak te maken belt u naar het nummer 016/319710. Aangezien we volgens de 

aanmeldingslijst moeten inschrijven is het belangrijk dat we van iedereen op de hoogte zijn 
of zij al dan niet komen inschrijven, dus het is mogelijk dat de school ook zelf met u 

contact opneemt. 

http://www.aanmelden.school/
http://www.aanmelden.school/info1
http://www.leuven.be/secundaironderwijs


 

 

 

Als deze data voor u echt niet haalbaar zijn, neem dan vooraf contact op met de school. 
Op 5 juni 2020 ten laatste moeten we in het bezit zijn van een ingevuld en ondertekend 

inschrijvingsformulier. Indien dit niet het geval is, vervalt uw volgnummer om in te 
schrijven. 

Wat hebt u nodig bij de inschrijving? 

De uitnodiging met het T-inschrijvingsnummer en uw identiteitskaart. Indien u uw kind 
aanmeldde als indicatorleerling brengt u ook het bewijsstuk en/of verklaring op eer mee. 

Inschrijven voor de resterende vrije plaatsen vanaf maandag 8 juni 2020. 

 


