
Orta okul kayit işlemleri Lokeren 

Nasil bu işlemleri gercekletirşmeniz gerektiğini siz velilere bu yazida açikliyoruz. 

Öncelikle çocuğunuzu Lokeren belediyesine kayit edip sira almaniz gerekiyor daha sonra 

okula kayit için başvura bilirsiniz. 

 

1A – 1B farki nedir? 

 

1A: 6’inci sinifi başariyla tamamlayip sertifikasini almiş çocuklar 1A’ya kayit olabilir. 

1B: 6’inci sinifta sertifikasini alamayan veya yaşini doldurmus olan 1B’ye kayit olabilir. 

 

Okulumu nasil seçebilirim? 

Okulu ve bölümü doğru seçmeniz için: 

• okularin websitelerinden bilgi edine bilirsiniz 

• okulari 12 mart 2021 tarihinde ziyaret edebilirsiniz: 

o GO! Atheneum saat 14 ve 17 arasi 

o VLOT! Campus Creo saat 13 ve 17 arasi 

o VLOT! Campus Sint-Teresia saat 13 ve 17 arasi 

• Eksta bilgi ve yardim için ana okuluna yada CLB’ye başvura bilirsiniz 

 

Kayit işlemlerini gercekleştirmek için ne yapmaliyim? 

1) 21 mart (saat 10 itibariyle) ve 22 mart (saat 16’ya kadar) çocugunuzu 

www.naarschoolinlokeren.be sitesine kayit edin. Bu sitede bir okuldan vazla okul seçe 

bilirsiniz. 

 

2) 4 mayis tarihinde mail ve mektup yoluyla sizlere hangi okula kayit olabileceğinizi 

bildirecegiz. 

 

3) 6 mayis 2022 (saat 9 itibariyle) ve 31 mayis 2022  (saat 17’e kadar) okuldan randevu alip 

çocugunuzu kayit edebilirsiniz. Bu tarihler dişinda çocugunuz sirasini kayip edebilir. 

Lütfen bu tarihleri dikkate alin ve zamaninda çocuğunuzu okula kayit etmeyi unutmayin. 

 

Bu tarihlere uymassam, ne olur? 

Eğerki yukardaki yazilmiş olan tarihlere uyup çocugunuzu kayit etmesseniz, cumartesi 17 

mayis 2022 itibariyle biz yeri olan okula sizleri yönlendireceğiz.  

 

  

http://www.naarschoolinlokeren.be/


Sorulariniz için bize nasil ulaşabilirsiniz? 

• www.naarschoolinlokeren.be sitesine ektra bilgi edine bilirsiniz. 

• aanmelden.secundair@lokeren.be mail adresinden bize ulaşa bilirsiniz. 

• 0478 82 90 10 veya 0492 15 90 54 telefon numaralindan bizleri arayip bilgi edine bilirsiniz. 

 

 

Yardim istermisiniz? 

Gerekirse randevu alip görüşme ve yardim talep etmek için: 

• Lokerenin orta okularina başvura bilirsiniz 

• Çocugunuz’un ana okuluna başvura bilirsiniz 

• Lokeren belediyesinden – Samenleving bölümünden, Sportlaan 2 – Joëlle Mahy’ye  

09 340 96 02 numaradan ulaşa bilirsiniz 

• GO! CLB Prisma, Groendreef 29 - 09 348 15 82 numarayi araya bilirsiniz 

• Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7 - 03 316 20 40 numarayi araya bilirsiniz 

 

 

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. 
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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 Onderwijs en opgroeien, Lepelstraat 4 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 

 

 

http://www.naarschoolinlokeren.be/
http://www.naarschoolinlokeren.be/
mailto:aanmelden.secundair@lokeren.be

