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Naar een
Nederlandstalige
secundaire school
in Brussel?

Vous voulez inscrire
votre enfant dans
une école secondaire
néerlandophone à
Bruxelles? Vous trouverez
toutes les informations sur
inschrijveninbrussel.be.
Planning on registering
your child in a
Dutchspeaking secondary
school in Brussels? You will
find all the information on
inschrijveninbrussel.be.

2020

JAN

FEB

MET AANMELDING
Voorrang voor broers en zussen, en
kinderen van personeel
van 6 januari (9 u.) tot 17 januari 2020 (16 u.)
Leer de scholen kennen
Kom naar een infomoment, bezoek een
school, alleen of met andere ouders…

MAA

Kies scholen en meld je kind
aan via inschrijveninbrussel.be
van 2 maart (9 u.)
tot 31 maart 2020 (16 u.)

APR

Let op: je moet eerst je kind aanmelden.
Dat is nog geen definitieve inschrijving.

MEI

8 mei: Lees de e-mail of informatiebrief,
hierin staat in welke school er plaats is voor
jouw kind
Ga naar de toegewezen school en schrijf
je kind definitief in
van 11 mei (8 u.) tot 3 juni 2020 (12 u.)

JUN

Vrije inschrijvingen, waar nog plaats is
vanaf 8 juni 2020

...

SEP

Eerste schooldag
1 september 2020

2020

JAN

Leer de scholen kennen
Kom naar een infomoment, bezoek een
school, alleen of met andere ouders…

ZONDER AANMELDING
Voorrang voor broers en zussen
en kinderen van personeel
van 6 januari (9 u.)
tot 17 januari 2020 (16 u.)

FEB

MAA

APR

Inschrijving 1ste jaar (1A en 1B):
ga naar de school en schrijf je kind in
van 11 mei (8 u.) tot 3 juni 2020 (12 u.)

MEI

Vrije inschrijvingen 1ste jaar (1A en 1B),
waar nog plaats is
vanaf 8 juni 2020

JUN

Inschrijvingen 2de, 3de, 4de, 5de,
6de, 7de jaar: ga naar de school
en schrijf je kind in
van 13 mei tot 28 mei 2020
Vrije inschrijvingen 2de, 3de, 4de, 5de,
6de, 7de jaar, waar nog plaats is
vanaf 22 juni 2020

...

SEP

Eerste schooldag
1 september 2020

Heb je vragen over de
inschrijvingsprocedure?
Vind alle informatie over infomomenten,
schoolbezoeken, vrije plaatsen, voorrang,
hoe je moet aanmelden, helpende
organisaties … op
INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE
02 553 05 82
lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

inschrijveninbrussel.be

