Infoavond, openschooldag &
inschrijvingen
Beste ouder(s),

In april 2019 werden de nieuwe inschrijvingsregels
(‘digitaal inschrijven verplicht bij capaciteitstekort in de

Beste leerlingen

regio’) goedgekeurd. In Sint-Niklaas vingen opnieuw
Wij willen u alvast bedanken voor de interesse in onze
school. Deze korte tekst probeert u alvast een

de voorbereidingen aan. Eind oktober 2019 vernamen
we echter: “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

praktische uitleg te geven omtrent het vernieuwde
inschrijfsysteem.

past de inschrijvingsregels voor scholen aan … Daarom
worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.”

De komende weken zijn we nog volop onze
infobrochure aan het uitwerken; inhoudelijk krijgt u

In december 2019 beslisten de scholen van de regio

dus zeer binnenkort alle mogelijke achtergrond over
onze studierichtingen, lessentabellen, enz. Dat zijn
natuurlijk maar woorden; kom zeker en vast langs op
onze infoavond of openschooldag, en ervaar zelf wat
we voor u kunnen betekenen.
Heeft u inmiddels nog vragen, aarzelt u vooral niet
ons te contacteren (03/780.71.50).

Sint-Niklaas om, ondanks het opnieuw wegvallen van
de verplichting, volop in te zetten op het centraal
aanmeldingssysteem.
De doorslaggevende reden is dat dit systeem kampeertoestanden om kinderen ingeschreven te krijgen oplost.
Ook de scholen uit de regio Beveren en Temse sluiten
aan bij hetzelfde inschrijvingsplatform, waardoor ouders
bij het aanmelden een vrij volledig overzicht krijgen van

Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een leerrijke

de scholen uit de buurt.

zoektocht en een inschrijving in de school die het
beste bij hun talenten past.

Centraal aanmeldingssysteem voor eerstejaars

Tot gauw?

In de periode januari-februari 2020 worden in de ruime
regio rond Sint-Niklaas, Beveren en Temse informatierondes rond de vernieuwde inschrijvingsprocedure
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georganiseerd voor ouders die hun zoon/dochter in
schooljaar 2020-2021 wensen in te schrijven in het
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eerste jaar. Plaatsen en data van deze informatierondes

Inschrijvingen in een nieuw jasje

worden via verschillende kanalen in de kijker gezet.
Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende
fasen van de inschrijvingsprocedure.

Eind 2018 werd in het Vlaams parlement het nieuwe
inschrijvingsdecreet goedgekeurd. Secundaire scholen
dienden voortaan een digitaal inschrijvingsplatform te

Tussen 30 maart en 24 april 2020 moeten ouders hun
kinderen digitaal aanmelden voor het eerste secundair.

gebruiken voor de inschrijvingen in het eerste jaar. De
Sint-Niklase middelbare secundaire scholen bereidden

Ouders selecteren uit de voorgeprogrammeerde keuze-

zich in allerijl hier op voor. In januari 2019 werd, omwille
van een belangenconflict, het decreet geschorst. De
scholen van Sint-Niklaas beslisten om het digitaal

lijst de scholen (minimum één) waarnaar hun voorkeur
uitgaat en geven daarna een volgorde van voorkeur op.
Een algoritme bepaalt dan – na 24 april – via lottrekking
welk ‘ticket’ wordt toegewezen. Kinderen van perso-

inschrijven niet in te voeren en zo werd er rechtstreeks
voor 2019-2020 bij elke school apart ingeschreven. In

neelsleden en (stief)broers en (-)zussen van leerlingen
die al ingeschreven zijn, krijgen voorrang. Belangrijk

andere regio’s, bijv. Beveren en Lokeren, werd het
digitaal systeem wel uitgeprobeerd.

genoeg om te benadrukken: snelheid van registratie
speelt in dit systeem geen rol! Of je nu aanmeldt op

Woordje van de directie
30 maart, 3 april of 24 april, je hebt evenveel kans om
via lottrekking aan de school van eerste keuze toege-

Stap 2) Op 6 mei ontvangen de ouders een mail vanuit
het digitaal platform. Enkele dagen later ontvangen

wezen te worden.
Vanaf 6 mei worden de resultaten bekend gemaakt en

ouders ook via de post ditzelfde schrijven. Zo worden ze
op de hoogte gebracht welke school aan hun kind werd

krijgen ouders een school toegewezen via een ticket.

toegewezen.
Staat SJKS op hun ticket, dan zullen ze een uitnodiging

Vanaf 9 mei tot 3 juni kunnen ouders hun kinderen
inschrijven met dit ticket op de geselecteerde school.

ontvangen waarbij we uitleggen hoe en wanneer ze dit
ticket kunnen verzilveren (= inschrijven).

Je kunt als ouder bijv. niet terecht bij Sint-Carolus als je
een ticket voor WeTech hebt.
Vanaf 4 juni vervallen de voorrangstickets en maken
scholen bekend hoeveel vrije plaatsen nog beschikbaar zijn in het eerste jaar. Vanaf 8 juni gaan de vrije

Tijdens de openschooldag van 16 mei staat sowieso een
heel team paraat om de ouders te helpen die hun ticket
dan wensen te verzilveren. We vinden een individueel
intakegesprek heel belangrijk en maken hier tijd voor

inschrijvingen voor leerlingen van het eerste jaar

vrij.

van start. Ouders die hun ticket niet hebben verzilverd,
kunnen dan trachten een plaats te bemachtigen op een

Tussen 9 mei en 3 juni (tijdens de schooluren en tijdens

andere school.

extra inschrijfavonden, waarover meer info volgt)
kunnen ouders eveneens hun SJKS-ticket verzilveren.
Ook dan maken we tijd voor een intakegesprek.

Inschrijven op SJKS
Stap 1) Vóor de aanvang van de vernieuwde inschrij-

Lieten de ouders hun gegevens achter bij het infomoment in maart, dan worden deze gegevens op het
moment van verzilvering terug opgeroepen, overlopen

vingsprocedure organiseren de Sint-Niklase scholen
een infoavond voor toekomstige eerstejaars. Op SJKS

en definitief opgeslagen.

ontvangen we op vrijdagavond 13 maart 2020 om

Stap 3) Zijn er nog plaatsen vrij in ons eerste jaar, dan
worden er vanaf 8 juni bijkomende inschrijvingen

19 uur geïnteresseerde leerlingen en hun ouders om
hen de werking van het eerste jaar voor te stellen met
aansluitend een rondleiding in de school langs belangrijke klaslokalen.
De school biedt die avond aan de ouders de mogelijk-

georganiseerd tijdens de schooluren. Tot nu toe heeft
SJKS nog nooit een capaciteitstekort gehad.
Stap 4) Vooraleer de nieuwe eerstejaars zorgeloos aan

kunnen we hen bijkomend informeren over het verloop
van het inschrijfsysteem. Er is ook ruimte voor een eerste

hun vakantie beginnen, moeten ze nog even passeren via
de school om hun getuigschrift en andere documenten
af te geven. Ze worden dan definitief ingeschreven en

gesprek met leerkrachten en/of directie.

krijgen praktische info mee omtrent de boeken, enz.

heid om hun gegevens achter te laten. Op deze manier

Ouders schrijven hun kind digitaal in tussen 30 maart en
24 april - http://www.naarhetsecundair.be/.

Op zaterdagnamiddag 16 mei organiseert de school tussen 14 en 18 uur een openschooldag waarop ook instromers uit de hogere jaren welkom zijn. Leerlingen en ouders die interesse hebben in de werking van het eerste jaar
zullen op deze namiddag uiteraard ook alle nodige informatie kunnen krijgen.
De inschrijfprocedure voor instromers in het 2de tot en met 6de jaar verandert niet. Voor hen is er geen digitaal
inschrijvingssysteem; zij kunnen vanaf de openschooldag inschrijven en bezorgen nadien hun eindrapport.

