
 

basisonderwijs en eerste leerjaar secundair in Aalst 
 

 basisonderwijs 
inschrijven vanaf   

geboortejaar 2017 
 

eerste leerjaar 
secundair onderwijs 

 

broers en zussen + 
kinderen van personeel 

vanaf de eerste schooldag van februari tot aan de periode sociale mix: 
van vrijdag 1 februari  t.e.m. vrijdag 15 maart 2019 

                                                                                       

sociale mix: 
 

iedereen kan 
inschrijven! 

vanaf de 3de maandag van 
maart gedurende 2 weken 
maandag 18 maart t.e.m. 

vrijdag 29 maart 2019 

vanaf de 3de zaterdag  van 
maart  gedurende 2 weken 

van zaterdag 16 maart t.e.m. 
vrijdag 29 maart 2019 

 

 
vrije inschrijvingen 

 
vanaf maandag 1 april 2019 

 

  
vanaf maandag 1 april 2019 
 

 

buitengewoon onderwijs in Aalst 
 basisonderwijs  

broers en zussen  + 
kinderen van personeel 

twee weken voor de paasvakantie:    

van maandag 25 maart t.e.m. vrijdag 5 april 2019 

vrije inschrijvingen 
 

na de paasvakantie:   vanaf dinsdag 23 april 2019 

 secundair onderwijs 
broers en zussen  + 

kinderen van personeel 
+ campusvoorrang 

twee weken voor de paasvakantie:    

van maandag 25 maart t.e.m. vrijdag 5 april 2019 

vrije inschrijvingen 
 

na de paasvakantie:   vanaf dinsdag 23 april 2019 

 

 

uitzondering IBSO De Horizon vestigingen Aalst & Ninove: enkel voor OV4 Type 9 ASS 

broers en zussen  + 
kinderen van personeel 

+ campusvoorrang 

 
van maandag 1 feb t.e.m. vrijdag 1 maart 2019 
 

 
inschrijvingen via 

aanmeldingssysteem 
 

registreren t.e.m. vrijdag 15 maart 2019 
telefonisch aanmelden op zaterdag 23 maart 2019  (9.00-10.00) 
rangschikking van de aanmeldingen op maandag 25 maart 2019 

inschrijven (ouders met een ticket) van 29 maart t.e.m. 8 mei 2019 
 

 

hogere jaren secundair in Aalst 
vrije inschrijvingen na de paasvakantie:  vanaf dinsdag 23 april 2019 

De school bepaalt zelf de datum wanneer de inschrijvingen starten 

 
Inschrijvingen gebeuren altijd ter plaatse op de school. Voor info over inschrijvingen kan je terecht bij het 
Lokaal OverlegPlatform (LOP): Jacky Deblaere; tel: 0479/989736; mail:  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be 
Algemene info over ‘inschrijven in een school’ vind je op www.inschrijvingsrecht.be  

 

 

mailto:jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be
http://www.inschrijvingsrecht.be/

