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Schooljaar 2019-2020

LOP Lokeren Secundair
Lokaal Overlegplatvorm voor
gelijke onderwijskansen

Hulp nodig? 

Heb je geen computer of wil je graag hulp om aan te 
melden? Je kan terecht tijdens de openingsuren en liefst 
na afspraak bij:
• Alle secundaire scholen in Lokeren
• De Lokerse basisschool van je zoon of dochter
• Stad Lokeren – Dienst Samenleving, Sportlaan 2 in Lokeren: 

Joëlle Mahy, joelle.mahy@lokeren.be, 09 340 96 02
• GO! CLB Dendermonde, Groendreef 29 - 09 348 15 82

Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7 - 03 316 20 40

Op 17/4/19 kan je van 10u tot 20u doorlopend terecht 
op de Dienst Samenleving (Sport- en Jeugdcomplex, 
Sportlaan 2, 1e verdieping) voor hulp om aan te melden.

Aanmelden en inschrijven 

Voor welke Lokerse scholen kun je kiezen?

GO! Atheneum Lokeren
Azalealaan 2
9160 Lokeren
09 348 18 18
www.atheneumlokeren.be

VLOT! campus CREO
Heilig Hartlaan 1A
9160 Lokeren
09 348 61 39
www.vlot.be

VLOT! campus Teresia
Eksaarde-dorp 1A
9160 Lokeren
09 346 81 50
www.vlot-stc.be

Deze drie scholen bieden 
zowel 1A als 1B aan.

Vragen? 

Op zoek naar meer info? Raadpleeg de website 
aanmelden.lokeren.be Vind je geen antwoord op je 
vraag? Of wil je de inhoud van jouw aanmeldingsfi che 
aanpassen? 
Bel of mail de helpdesk: bel 0492 15 90 54 of mail naar 
aanmelden.secundair@lokeren.be

STAP VOOR STAP

Wil je je kind 
online aanmelden?

1. Maak je schoolkeuze(s)

2. Meld je kind aan
van 1/4/19 (10u) tot 26/4/19 
(16u) via: aanmelden.lokeren.be

3. Ontvang een bericht
via mail en brief op 13/5/19

4. Kreeg je kind een 
plaats toegewezen?

!RISICO!
je kunt je kind rechtstreeks 
inschrijven op een school met 
nog vrije plaatsen vanaf 
15/5/19 om 9uur

Kreeg je kind een 
plaats toegewezen?

Is die school 
je eerste keuze?

OPGELET! Als je niet op tijd inschrijft, 
verlies je je plaats in de school.

JA NEE

JA NEE

Schrijf je kind vanaf 15/5/19 
in op een school met nog vrije 
plaatsen

JA NEE

Schrijf je kind in tussen 
15/5/19 en 12/6/19

Schrijf je kind toch in tussen
15/5/19 en 12/6/19 en wacht 
af of er een plaats vrij komt in een 
school die hoger op je lijst staat



Beste ouder

Volgend jaar start je kind in het secundair onderwijs. 

NIEUW: Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar ge-
woon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst 
aan via de computer en schrijven dan pas in op school. 
Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft op 
welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven.

Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire 
school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de 
school

Wat doe je op voorhand? 
Denk op voorhand samen met je kind goed na: Welke 
school past het best bij je zoon of dochter? Wat vinden 
jullie belangrijk?

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 30 maart in de 
namiddag. 

• 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 1 april (10u) en 26 april (16u) 2019 naar de website 
http://aanmelden.lokeren.be en meld je kind aan. We raden aan 
meer dan één schoolkeuze op te geven.

Haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, 
zolang je maar binnen deze periode aanmeldt. Na 26 april kan je 
niet meer aanmelden.

Opgelet! Je krijgt een bevestigingsmail als het invullen van de 
aanmeldingsfi che gelukt is. Die bevestiging is het bewijs dat je kind 
geldig is aangemeld. Krijg je die niet, neem zeker contact op met 
de helpdesk.

STAP 2 Ontvang een bericht

Op 13 mei 2019 krijg je een e-mail en een brief met het bericht 
in welke school je je kind kan inschrijven. Dit is je “ticket” om te 
kunnen inschrijven.

Er zijn 3 mogelijkheden:
• Je wordt toegewezen aan de school van 1e keuze. Je mag 

inschrijven in deze school.
• Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je 

mag inschrijven in die school en staat op de wachtlijst van de 
scholen van hogere keuze.

• Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van 
alle scholen. Je zoekt het best meteen een andere school die 
nog vrije plaatsen heeft vanaf 15 mei 2019.

STAP 3 Schrijf je kind in op school

Maak een afspraak tussen 15 mei (9u) en 12 juni (17u) 2019 met 
de school waar je je kind kan inschrijven.
Mis deze periode niet. Daarna is je “ticket” niet meer geldig. Je kan 
dan alleen nog inschrijven in een school met vrije plaatsen.





Hoe gebeurt de toewijzing? 
• De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt in de 

eerste plaats op basis van de schoolkeuze.
• Als er te weinig vrije plaatsen zijn in de gekozen school, 

dan zal de computer de leerlingen ordenen op basis van 
toeval.

• De toewijzing gebeurt ook op basis van onderwijskansen 
van leerlingen (indicator- en niet-indicatorleerlingen). 
Daarom worden er twee persoonlijke vragen gesteld bij 
het aanmelden (of je een studietoelage krijgt en wat het 
hoogst behaalde diploma is van de moeder).

Voorrang 
Deze groepen krijgen voorrang bij de toewijzing:
• Broers en zussen van al ingeschreven leerlingen
• Kinderen van personeel van de school
• Leerlingen van GO! Basisschool Springplank krijgen voor-

rang in GO! Atheneum Lokeren (= campusvoorrang).

Wat gebeurt er als je niet aanmeldt? 
Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven vanaf 15 mei 2019 
(9u) in een school met vrije plaatsen. Veel plaatsen zullen 
al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aange-
meld. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

Wat als je nog niet weet of je kind naar 
1A of 1B zal gaan? 
Bespreek dit vooraf met de basisschool en het CLB. Je 
kan na hun advies contact opnemen met de helpdesk 
voor meer informatie.

Wat als je kind start in het buitengewoon 
secundair onderwijs in Lokeren?
• De Lokerse scholen buitengewoon onderwijs melden niet 

aan. Met een verslag van het CLB kan je rechtstreeks op 
school inschrijven: voorrang broers, zussen en kinderen 
van personeel van 11 maart tot 22 maart 2019.

• Vanaf 25 april 2019 kan iedereen inschrijven.


