AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
IN HET EERSTE JAAR
VAN HET GEWOON SECUNDAIR
ONDERWIJS VAN DIEST
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Welkom
Beste ouder
Weldra beëindigt je kind het zesde leerjaar. Je zoon of dochter maakt in
september dus de overstap naar het secundair onderwijs. Je plande misschien
om een van de Diestse secundaire scholen te bezoeken op 25 april. De opendeurdagen gingen door de coronamaatregelen echter niet door.
Omdat het onduidelijk is wanneer grote bijeenkomsten (zoals een opendeurof inschrijvingsdag) weer mogelijk zullen zijn, willen we alvast via een digitaal
aanmeldsysteem de inschrijvingen opstarten. De link naar het aanmeldsysteem
vind je op de website www.naarschoolindiest.be.
Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen
jij je kind wil inschrijven. Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een
plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch
project en het schoolreglement van de school.
Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?
• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen in de school
van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.
• We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
• We willen voorkomen dat kinderen dubbel worden ingeschreven.
• Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder
tijdsdruk kan gebeuren. Je hebt drie weken de tijd om je zoon of dochter aan
te melden.
• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn
kind in de school van eerste keuze in te schrijven.
• We willen ervoor zorgen dat ouders en kinderen op een redelijke termijn
zekerheid hebben over de school waar ze kunnen inschrijven, ook als de
coronamaatregelen verlengd worden en fysiek inschrijven niet mogelijk is.
In deze brochure kan je lezen wanneer en hoe je je kind kan aanmelden en
inschrijven voor het eerste jaar. We heten alle ouders en kinderen van harte
welkom!
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Deelnemende scholen: De Prins (GO!)
De Prins (GO!)
Antwerpsestraat 36
3290 Diest
013 35 05 33
onthaal@deprins.be
www.deprinsdiest.be
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& KSD (Katholieke Scholen Diest)
AANBOD DERDE GRAAD

KSD (Katholieke Scholen Diest)
Demerstraat 12
3290 Diest
013 33 45 84
eerste.graad@ksdiest.be
www.ksdiest.be/secundair

Campus eerste en tweede graad: Vissersstraat/Demerstraat
Campus derde graad: Peetersstraat/Mariëndaalstraat

55

CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding
Alle secundaire scholen werken samen met een Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Leerlingen, ouders en school kunnen bij het CLB terecht met
vragen op vlak van leren en studeren, studiekeuze, gezondheid en welbevinden.
De CLB-medewerkers beluisteren de vraag en bieden informatie, advies,
diagnostiek of een korte begeleiding aan. Ze verwijzen naar andere hulp als dat
nodig is. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk
en gratis. CLB-medewerkers bieden enkel hulp als er een vraag is van een leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Wie vaak onwettig afwezig
is op school, krijgt steeds begeleiding. CLB-hulp is aanvullend op de interne zorg
van de school.
•
•
•
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CLB van De Prins: CLB Diest - Nijverheidslaan 10 3290 Diest - 013 31 18 44 diest@clblimburgnoordadite.be; www.clblimburgnoordadite.be
CLB van KSD: VCLB Diest-Tessenderlo - Mariëndaalstraat 35 3290 Diest 013 31 27 29 - info@clbdiesttess.be; www.clbdiesttess.be.
Chat: www.clbchat.be
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Aanmelden en inschrijven
in 1A of 1B
TIJDSLIJN
Inschrijvingen voor
leerlingen met een
toewijzing

Aanmeldperiode

Communicatie
resultaat
toewijzing
•
•
•
•

Start inschrijvingen
voor de vrije
plaatsen

Aanmeldperiode: 4 mei 2020 vanaf 17 uur - 24 mei 2020 tot 17 uur
Communicatie resultaat toewijzing: 3 juni 2020
Inschrijvingen voor de leerlingen met een toewijzing: 4 juni 2020 - 24 juni
2020
Start inschrijvingen voor de vrije plaatsen: 25 juni 2020

WIE MELDT AAN?
•
•

•
•
•
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Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B.
Opgelet: broers, zussen en kinderen van personeel die ten laatste op 24
april 2020 de ondertekende inschrijvingsdocumenten aan de school van
hun keuze overhandigden, zijn reeds ingeschreven en moeten niet meer
aanmelden.
1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs
ontvangen.
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs
ontvangen.
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen,
contacteer dan de basisschool of het CLB.

HOE AANMELDEN?
Je meldt aan tussen 4 mei 2020 vanaf 17 uur en 24 mei 2020 tot 17 uur via de
website www.naarschoolindiest.be.
Wat heb je nodig om aan te melden?
• Een computer met internet.
• Voornaam, naam, geboortedatum en adres van je kind.
• Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de
kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan).
• Antwoord op de vraag: is mijn kind een indicator- of niet-indicatorleerling?
Criteria zie verder.
Stappenplan
1. De aanmelder (ouder/voogd) maakt een account aan op de website en
bevestigt deze account via e-mail.
2. Je geeft de gegevens op van het kind.
3. Je geeft de schoolkeuze op.
4. Je ontvangt ter bevestiging een e-mail en controleert deze.
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Ordening en toewijzing
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
De plaatsen worden verdeeld door de computer op basis van de criteria
‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Er wordt getracht zoveel mogelijk kinderen hun
eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste
schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De leerlingen worden in een
willekeurige volgorde gerangschikt en toegewezen.
Voor alle leerlingen die niet konden toegewezen worden aan hun school van
eerste voorkeur, wordt gekeken naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw
worden de leerlingen in een bij toeval bepaalde volgorde toegewezen. Zo
worden alle aanmeldingen verwerkt per schoolvoorkeur. Dit alles gebeurt in
aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.
Er zijn 2 resultaten mogelijk:
1. Je wordt toegewezen aan de school van eerste keuze. Je mag inschrijven in
deze school.
2. Je wordt toegewezen aan de school van tweede keuze. Je mag inschrijven in
deze school en staat op de wachtlijst van de school van eerste keuze. Je kan jouw
dossier opvolgen via de website.
Opgelet: Je maakt meer kans op een plaats in een school als je meerdere
scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden, maar dat hoeft niet. Elke school kan
je slechts één keer aanduiden.
Indicator en niet-indicator leerlingen
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien
voor indicator en niet-indicatorleerlingen. Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?
•
•

Het gezin ontving een schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag in 2019-2020.
De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken
opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.
10

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?
De vrije inschrijvingen starten op 25 juni 2020.
• Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind onmiddellijk inschrijven.
• Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.
Wacht dus niet en meld zeker aan!
Meer informatie kan je terugvinden op www.naarschoolindiest.be.
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Veelgestelde vragen
VRAGEN OVER HET AANMELDEN
1. Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?
Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind
wil inschrijven. Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is
in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het
schoolreglement van de school.
Alle kinderen, ook kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen en die zich nog
niet hebben ingeschreven (broers en zussen, kinderen van personeel), melden
zich aan.
2. Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?
• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen in de school
van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.
• We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
• We willen voorkomen dat kinderen dubbel worden ingeschreven.
• Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder
tijdsdruk kan gebeuren.
• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn
kind in de school van eerste keuze in te schrijven.
• We willen ervoor zorgen dat ouders en kinderen op een redelijke termijn
zekerheid hebben over de school waar ze kunnen inschrijven, ook als de
coronamaatregelen verlengd worden en fysiek inschrijven niet mogelijk is.
3. Wanneer starten de aanmeldingen?
De aanmeldingen starten op maandag 4 mei 2020 vanaf 17 uur en lopen tot en
met zondag 24 mei 2020 tot 17 uur.
4. Heeft het moment van aanmelden belang?
Het moment van aanmelden heeft geen belang. Er wordt geen rekening
gehouden met chronologie. Je hebt drie weken de tijd om je kind aan te melden.
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5.
•
•
•
•

Wat heb je nodig om aan te melden?
Een computer met internet.
Voornaam, naam, geboortedatum en adres van je kind.
Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de
kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan).
Antwoord op de vraag: is mijn kind een indicator- of niet-indicatorleerling?
Zie vraag 14.

6. Voor welke scholen kan je aanmelden?
Je kan aanmelden voor De Prins (GO!) en KSD (Katholieke Scholen Diest).
7. Voor hoeveel scholen kan je aanmelden?
Je kan aanmelden voor één of voor beide scholen. Als je voor beide scholen
aanmeldt, zet je ze in volgorde van voorkeur.
8. Wie kan je ondersteunen bij het aanmelden?
Zolang de coronacrisis duurt, respecteer je de door de overheid opgelegde
veiligheidsmaatregelen. Denk daaraan als je hulp vraagt. Verder kan iedereen je
helpen: een familielid, een vriend, een zorgcoördinator, een leerkracht van de
basisschool, … Je krijgt als ouder de mail met het resultaat van de aanmelding.
Je kan een extra e-mailadres opgeven zodat een tweede persoon de aanmelding
mee kan opvolgen.
9. Wat als je tijdens de aanmeldperiode jouw gegevens wil wijzigen?
Door je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, kom je in het aanmeldprogramma. Je kan de gegevens daar zo vaak wijzigen als je wil, tot en met
zondag 24 mei 2020 om 17 uur.
10. Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?
In het belang van het kind bespreken gescheiden ouders vooraf in welke school
of scholen ze hun kind willen aanmelden. Als ze niet tot een akkoord komen,
moeten ze een procedure in kortgeding opstarten bij de vrederechter. Hou rekening met de korte periode van aanmelden. Ouders die niet op hetzelfde adres
wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar de andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren. Voor verdere vragen
hierover: mail naar naarschoolindiest@gmail.com.
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11. Wat indien er slechts één plaats vrij is voor kinderen uit dezelfde
leefentiteit (broers, zussen, stiefbroers …)?
Je kan de kinderen van dezelfde leefentiteit aan elkaar koppelen. Door hen te
koppelen, geef je aan dat je hen bij voorkeur in dezelfde school inschrijft.
Opgelet: deze koppeling geldt enkel als de kinderen voor eenzelfde structuuronderdeel worden aangemeld: allebei 1A of allebei 1B (geen combinatie van
beiden). Als je kinderen van dezelfde leefentiteit uit 1A en 1B aan elkaar wil
koppelen, mail je naar naarschoolindiest@gmail.com.
12. Je kind volgt les in een lagere school gelegen op dezelfde campus als de
secundaire school. Heeft je kind dan voorrang?
Je kind heeft geen voorrang. Je moet je kind zoals iedereen aanmelden in de
aanmeldperiode.
13. Je woont dicht bij de school. Krijgt je kind voorrang?
Neen, voor het secundair onderwijs geldt afstand niet als criterium om een kind
toe te wijzen aan een school. Het maakt dus geen verschil waar je woont.
14. Heeft je kind een indicatorprofiel of een niet-indicatorprofiel?
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien
voor indicator en niet-indicatorleerlingen.
Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?
• Het gezin ontving een schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag in 2019-2020.
• De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.
Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken
opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.
15. Hoe bewijs je dat je recht hebt op een schooltoelage (2018-2019) of schooltoeslag (vanaf 2019-2020)?
Je moet bij de inschrijving een bewijs voorleggen dat je dit jaar een schooltoeslag ontvangt, of vorig jaar een schooltoelage ontving. Je kan de volgende
documenten als bewijs gebruiken:
• de brief van de dienst school- of studietoelage
• de brief van de uitbetaler van het groeipakket
• een rekeninguittreksel
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16. Wat indien je je gegevens nog wil wijzigen?
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je indient. Je kan je gegevens
zelf wijzigen tot en met zondag 24 mei 2020 om 17 uur. Gebruik daarvoor je
gebruikersnaam en wachtwoord.
Als je onzeker bent of je de gegevens juist hebt ingediend, dan kan je contact
opnemen met de helpdesk via naarschoolindiest@gmail.com. Je kan tijdens de
aanmeldperiode ook bellen naar 013 35 19 21.
17. Wat indien je niet alle gegevens wenst te registreren?
Het is belangrijk dat je de gegevens over de indicatoren correct registreert.
Als je de school niet wenst te informeren over het al dan niet voldoen aan één
of meerdere indicatoren, zal je kind beschouwd worden als een niet-indicatorleerling. Je zoon of dochter komt dan niet in aanmerking voor de voorbehouden
plaatsen voor deze leerlingen.
Als je de school foutief informeert, zal je kind ook beschouwd worden als een
niet-indicatorleerling en komt hierdoor achteraan de lijst. Bij toewijzing van een
school, kan de school de inschrijving weigeren gedurende de inschrijfperiode
voor toegewezen leerlingen.
18. Wordt bij het aanmelden gevraagd naar de keuze-optie?
Neen, je meldt je kind aan voor 1A of 1B. Het aanduiden van de keuze-optie gebeurt bij de definitieve inschrijving in de toegewezen school (bv. Latijn, Modulair,
Klassieke talen, Ontdekkingstraject).
19. Meld je aan voor 1A of 1B?
Kinderen die het getuigschrift basisonderwijs zullen behalen, melden aan voor
1A. Kinderen die geen getuigschrift basisonderwijs zullen behalen, melden aan
voor 1B. Als je twijfelt of je kind het getuigschrift zal behalen, contacteer je de
basisschool of het CLB.
Is er nog geen duidelijkheid op het moment van aanmelding, dan kan je zowel
voor 1A als 1B aanmelden.
20. Wat als je kind geen rijksregisternummer heeft?
Je neemt hiervoor contact op met naarschoolindiest@gmail.com. Tijdens de
aanmeldperiode kan je tijdens de schooluren ook bellen naar 013 35 19 21 voor
dringende technische ondersteuning.
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21. Via welke multimedia kan je aanmelden?
Je kan naar www.naarschoolindiest.be surfen vanop elke soort computer, laptop,
smartphone, tablet … en via elke soort browser, behalve Internet Explorer. We
raden aanmelden via een smartphone af omwille van het kleine scherm.
22. Je hebt geen toegang tot internet. Bij wie kan je terecht?
Zolang de coronacrisis duurt, respecteer je de door de overheid opgelegde
veiligheidsmaatregelen. Denk daaraan als je hulp vraagt. Je kan bijvoorbeeld
(telefonisch) hulp vragen aan de basisschool of bellen naar de helpdesk:
013 35 19 21. Er zijn ook lokale partners die je kunnen helpen als de coronamaatconcreet
regelen het toelaten.
23. Je hebt geen e-mailadres. Hoe kan je aanmelden?
Je neemt contact op met de helpdesk: 013 35 19 21.

VRAGEN OVER DE PERIODE VAN TOEWIJZING
1. Hoe lang blijft je kind op de reservelijst staan?
Je behoudt je reservenummer in de school van je voorkeur als je toegewezen
wordt aan de andere school. Je kind blijft op de wachtlijst staan, ook als je
het effectief hebt ingeschreven in de andere school. Het behoudt die plaats
tot en met de vijfde schooldag van oktober, tenzij je de plaats op de wachtlijst
annuleert.
2. Wat gebeurt er met je reservenummer?
Als de school van je eerste keuze volzet is, krijg je een reservenummer (R-nummer).
Dat betekent dat je een genummerde plaats krijgt op de wachtlijst. We respecteren strikt de volgorde van de wachtlijsten. Als je in de school van je voorkeur een
reservenummer krijgt, ontvang je ook een bewijs van niet-gerealiseerde
inschrijving. Als er een plaats vrijkomt, contacteert de school jou. Je moet dan
binnen de vijf schooldagen beslissen of je kind de vrije plaats wil innemen. Het
is belangrijk te weten dat de toestand van 3 juni 2020 niet de toestand van 1
september 2020 is. De ervaring uit andere regio’s leert dat er leerlingen niet
komen inschrijven en zo plaats maken voor kinderen op de wachtlijst. Vanaf
3 juni 2020 kan je de website www.naarschoolindiest.be raadplegen om het
dossier van je kind op te volgen of je reservenummer te annuleren. Hiervoor
gebruik je je gebruikersnaam en wachtwoord.
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3. Kan je de keuze voor 1A later omzetten naar 1B of omgekeerd?
Je kan tijdens het aanmelden kiezen voor 1A of 1B of voor beide. Deze keuze is
bindend en kan dan ook niet meer gewijzigd worden na de aanmelding.
Voorbeeld: Je hebt je kind aangemeld voor 1B en krijgt een school toegewezen
voor 1B. Je kind haalt toch het getuigschrift basisonderwijs en voldoet dus niet
aan de toelatingsvoorwaarden voor 1B. Je hebt je niet aangemeld voor 1A en kan
dan pas inschrijven voor 1A vanaf 25 juni in een school waar er nog vrije plaatsen
zijn. Als je dus twijfelt of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal halen, meld
je je best voor beide aan.
4. Je bevindt je in het buitenland op het moment dat de school je uitnodigt
voor de inschrijving. Wat nu?
Het is belangrijk dat je de school hiervan op de hoogte brengt per telefoon,
e-mail… Er zijn twee mogelijkheden:
• De school vraagt je om iemand (bv. een familielid) schriftelijk een ondertekend mandaat te geven om de inschrijving te bevestigen.
• De school legt een afspraak vast wanneer je zelf het inschrijvingsformulier
kan komen ondertekenen.

17
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Diensten en organisaties
die je kunnen helpen bij
het aanmelden
•
•
•
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De leerkrachten en directie van de basisschool van je kind.
Een medewerker van De Prins (GO!) of KSD (Katholieke Scholen Diest).
Een contactpersoon van de volgende organisaties:

ORGANISATIE

JAC

Arktos
Inloopcentrum de Zonnebloem
M. Theysstraat 7 in Diest
Openingsuren:
maandag: 14 u. - 19 u.
woensdag: 10 u. - 17 u.
vrijdag: 13 u. - 16 u.
Dienst Diversiteit Diest
Agentschap voor Integratie en
inburgering

Huis van het Kind

Sociale Dienst OCMW

Buddy

CVO De Oranjerie

Kinderdagverblijf ‘t Kevertje

NAAM - TELEFOON - E-MAIL

Evelien Peeters / Saar Stiers
0484 38 15 43 / 0471 64 45 98
evelien.peeters@cawoostbrabant.be
saar.stiers@cawoostbrabant.be
Gert Broos
0489 32 00 10
gbroos@arktos.be
Inloopcentrum de Zonnebloem
0486 93 22 67
zonnebloem@cawoostbrabant.be

Jose Gonzalez
013 77 76 62
jose.gonzalez@diest.be
Erik Claes: 0479 79 36 10
Rowan Eykens: 0472 59 67 44
erik.claes@integratie-inburgering.be
rowan.eykens@integratie-inburgering.be
Carmen Kleykens
013 35 77 48
0492 18 06 34
carmen.kleykens@diest.be
Hilde Cardinaels
013 35 77 40
hilde.cardinaels@diest.be
Karin Feremans
0479 37 70 40
karin.feremans@domovzw.be
Lut Lippeveld
013 35 09 90
info@deoranjerie.be
Diane Smaers
013 32 21 92
kinderdagverblijf@diest.be
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Samenvatting
•
•

•

•

•

•

Aanmelden: van maandag 4 mei 2020 vanaf 17 uur tot en met zondag 24 mei
2020 om 17 uur op www.naarschoolindiest.be
Volg de stappen:
- stap 1: gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken (bewaar deze goed!)
- stap 2: de gegevens van de aanmelder (ouder) ingeven
- stap 3: je kind aanmelden
- stap 4: je ontvangt een bevestigingsmail van de aanmelding
3 juni 2020: je ontvangt een e-mail met communicatie over:
- de toewijzing in een school (ticket)
- praktische informatie hoe je je ticket kan omzetten in een inschrijving
- indien reservenummer: bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving
donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 24 juni 2020:
- inschrijven in de school die toegewezen werd
- indicatorleerlingen brengen bij de inschrijving een bewijsstuk mee
vanaf 25 juni 2020:
- Als je je kind voor 24 mei 2020 om 17 uur niet hebt aangemeld, kan
je tijdens de vrije inschrijvingsperiode je kind inschrijven in een school
waar nog plaats is.
Contact:
- Telefoon tijdens de schooluren: 013 35 19 21
- E-mail: naarschoolindiest@gmail.com

Deze brochure is een uitgave van het LOP Diest.
Het LOP is een Lokaal OverlegPlatform rond gelijke onderwijskansen waarin alle
scholen, CLB’s, ouderverenigingen en welzijnspartners vertegenwoordigd zijn.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Vandeput (voorzitter LOP Diest)
Met dank aan KSLeuven voor het ondersteunen van deze brochure.

