Inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs in Lokeren
Wil je starten in het 1e jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B)? Meld je dan eerst aan en schrijf
je daarna in. Hoe? Dat lees je hieronder.

Wat is 1A en 1B?
-

1A: voor alle leerlingen die aan het einde van het lager onderwijs het getuigschrift
basisonderwijs hebben gehaald.
1B: voor alle leerlingen die dit getuigschrift niet hebben behaald.

Wat doe je op voorhand?
Maak bewuste schoolkeuze(s):
-

-

Surf naar de websites van scholen.
Bezoek de scholen tijdens het infomoment.
De drie Lokerse scholen stellen hun deuren voor je open op zaterdag 12 maart:
o GO! Atheneum van 14 uur tot 17 uur
o VLOT! campus CREO van 13 uur tot 17 uur
o VLOT! campus Sint-Teresia van 13 uur tot 17 uur
Vraag indien nodig extra advies aan de basisschool en het CLB.

Aanmelden en inschrijven stap voor stap
STAP 1 Meld je kind aan op de website
Ga tussen 21 maart (10 uur) en 22 april (16 uur) 2022 naar de website
www.naarschoolinlokeren.be en meld je kind aan. We raden aan meer dan één schoolkeuze
op te geven. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je maar in deze periode
aanmeldt.

STAP 2 Ontvang een bericht
Op 4 mei krijg je een e-mail en een brief met het bericht in welke school je je kind kan
inschrijven.

STAP 3 Schrijf je kind in op school
Maak een afspraak tussen 6 mei (9 uur) en 31 mei (17 uur) 2022 met de school waar je je
kind kan inschrijven.
Mis deze periode niet. Daarna is je “ticket” niet meer geldig.

Wat gebeurt er als je niet aanmeldt?
Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven in een school met vrije plaatsen vanaf zaterdag 7 mei 2022
(van 9uur tot 12uur) en alle andere schooldagen tijdens de schooluren. Veel plaatsen zullen al
ingenomen zijn!

Vragen?
Bekijk de website www.naarschoolinlokeren.be
Mail naar aanmelden.secundair@lokeren.be of bel de onderwijsdienst van de stad: 0478 82 90 10 of
de LOP-deskundige: 0492 15 90 54.

Hulp?
Maak een afspraak met:
-

Een secundaire school in Lokeren
De Lokerse basisschool van je zoon of dochter
Stad Lokeren – Dienst Samenleving, Sportlaan 2 in Lokeren: Joëlle Mahy - 09 340 96 02
GO! CLB Prisma, Groendreef 29 - 09 348 15 82
Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7 - 03 316 20 40

