Naar de
secundaire school in

We helpen jou als een school weigert om je kind in te schrijven.
We checken of er nog plaats is voor je kind in een school.
Het LOP maakt afspraken met scholen over de start van de inschrijvingen en organiseert in overleg met alle partners infosessies voor ouders. Het LOP ondersteunt projecten die tegengaan dat leerlingen stoppen met school, zoals time-outtrajecten,
klastrajecten. Het LOP verzamelt info voor jongeren hoe ze na
een moeilijke schoolloopbaan alsnog een diploma secundair
onderwijs kunnen behalen. We verzamelen en bespreken cijfers
over het aantal leerlingen dat trager leert op school, over het
aantal leerlingen dat spijbelt…
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In de scholen van Hamme en Zele is
iedereen welkom!

Iedere school levert onderwijs
en zorg op maat van jouw kind!

Als ouder kan je zelf een school kiezen voor je kind.
Deze tips helpen je om een goede keuze te maken:


Bezoek verschillende scholen.



Verzamel informatie die belangrijk is voor je kind.



Op www.onderwijskiezer.be vind je info over scholen.



Lees het schoolreglement en het pedagogisch project
van de school die je wil kiezen.

Op www.onderwijskiezer.be kan je de studierichtingen in het
secundair onderwijs verkennen.

Wanneer mag de school weigeren
je kind in te schrijven?

Hou rekening met het onderscheid van studierichtingen die je
kind voorbereiden op tewerkstelling en/of richtingen die
gericht zijn op doorstroming naar het hoger onderwijs.


Als de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
(bijvoorbeeld omdat de leerling niet geslaagd is in het vorig
jaar).



Als het leerjaar van een studierichting of de volledige
school vol is. Bij het CLB of het LOP kan je bijkomende info
over
volverklaringen
bekomen.
Of
surf
naar
www.naarschoolinzele.be of www.naarschoolinhamme.be.



Als blijkt dat de leerling in verschillende scholen is
ingeschreven.



Als de leerling na een tuchtprocedure definitief is
uitgesloten in de twee voorgaande schooljaren op die
school.
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Vanaf 23 april 2019 kan je je kind vrij inschrijven in de scholen van
Hamme en Zele.
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consequent wanneer de capaciteit is overschreden. Op de website:
www.naarschoolinhamme.be en www.naarschoolinzele.be kan je per
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1e LEERJAAR A
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Wat doe je als de school je kind
niet inschrijft?

Ben je zeker om in te schrijven in deze school?
Vraag dan aan de school een bewijs op papier.
Bij een weigering bezorgen alle scholen een formulier
‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’
Dit formulier geeft je info over de motivering van weigering,
(bijvoorbeeld het leerjaar 1A is volzet in die school).



Je komt naar de school voor een gesprek.



Je ondertekent het pedagogisch project en het
schoolreglement van de school.



Je kind kan schoollopen in het buitengewoon onderwijs
als je toelating krijgt van het CLB.

Gebruik www.onderwijskiezer.be als
voornaamste informatiebron.

Vul de belangstellingsproef ‘I-Like-Junior’
of studiehoudingstest ‘I-Study-Junior’ in op
www.onderwijskiezer.be.
Betrek je kind actief in het studiekeuzeproces.
Hou rekening met het advies van de basisschool.

Bezoek opendeurdagen van secundaire scholen.
Een bezoekje aan de nieuwe school kan de stap verkleinen.
Vertrek vanuit de talenten en mogelijkheden van je kind.
Kijk ook eens naar de talenten van je kind buiten de schoolmuren.
Inschrijven in het 1e jaar

Plan een gesprek met het CLB (of stel je vraag via www.clbchat.be).

secundair onderwijs

Meer informatie over inschrijven
vind je op de volgende websites:
www.naarschoolinzele.be
www.naarschoolinhamme.be

Bezoek eventueel het beroepenhuis in Gent
(www.beroepenhuis.be).
Geef info door aan de school bij inschrijving zodat de eventuele
begeleiding vanuit de basisschool kan verder gezet worden.
De BASO-fiche die je krijgt op de basisschool kan je daarbij helpen.
Kijk breed en bekijk ook al eens het aanbod van de scholen
in de 2e en 3e graad.

OLVI - PIUS X
Collegestraat 7
Kapellestraat 7
9240 Zele
www.olvi-piusx.be

GO! MIRA
(1e en 2e graad)
Loystraat 70
9220 Hamme
www.gomira.be
052 49 99 70

052 44 92 26

GO!- talent
Leren en werken
Alois De Beulelaan 17
9240 Zele
www.go-talent.be
052 45 18 83

KOHa Heilig Hart
(1e graad)
Slangstraat 12
9220 Hamme
www.hhihamme.be
052 47 24 81

KOHa Sint-Jozef
(2e en 3e graad)
Jagerstraat 5
9220 Hamme
www.stj.be
052 47 92 84

PTI Hamme
Meulenbroekstraat 15
9220 Hamme
www.ptihamme.be
052 47 83 54

VCLB Lokeren
Grote Kaai 7
9160 Lokeren
03 316 20 40
www.vclbwaasdender.be

GO! CLB Dendermonde
Grote Markt 25
9200 Dendermonde
052 33 88 80
www.go-clbprisma.be
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Christine Drieghe, LOP voorzitter
Liesbeth Croene, LOP-deskundige
0473 93 89 25
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
www.naarschoolinhamme.be
www.naarschoolinzele.be
Gemeentebestuur Hamme
Dienst Samenleving en Gezin
Marktplein 1
9220 Hamme
052 47 55 86
welzijn@hamme.be

Gemeentebestuur Zele
Markt 50 - 9240 Zele
ROTZ - Huis van het kind
052 45 98 16 - info@rotz.be
Dienst diversiteit
052 45 99 70
diversiteit@zele.be

