
Inschrijvingslink voor het schooljaar 2022-2023 
 
https://forms.gle/VpeCT7xKEY4hvCa49 
 
Wanneer kan ik schrijven voor schooljaar 2022-2023 
  
Secundair Onderwijs  

- 1ste jaar SO: Voorrang indicator en niet indicatorleerlingen 
Maandag 7 maart t.e.m. vrijdag 18 maart 2022 

Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over schooltoelage (Groeipakket) en diploma 

van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven. 

- Alle jaren SO: Vrije inschrijvingen 
Eerste dag na de paasvakantie - vanaf dinsdag 19 april 

 

Hoe schrijf ik in?  
 
Wat zijn de richtlijnen in het kader van Covid-19? 

Vanwege Covid-19 zijn we genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. Volgens de richtlijnen van 
de overheid kunnen de inschrijvingen momenteel fysiek of op afstand plaatsvinden. 

In de Genkse secundaire scholen gebeuren de inschrijvingen digitaal (inschrijfformulier via website school).  

Enkele aandachtspunten: 

- De inschrijvingen gebeuren chronologisch, dit geldt ook voor een digitale inschrijving. Schrijf dus tijdig 
in! 

- Een inschrijving is pas definitief wanneer het schoolreglement en het pedagogisch project ondertekend 
is (dit kan je digitaal aanvinken). 

- De school contacteert je om de inschrijving samen te overlopen. 
- Lukt dit niet of heb je vragen? Neem dan tijdens de schooluren contact op met de school van je keuze. 

Schoolbezoek of infomoment? 

- Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is een rondleiding op school meestal alleen mogelijk 
na de schooluren en op afspraak. 

- Neem een kijkje op de website van de betreffende school. 

Wil je meer informatie over vrije plaatsen? 
www.naarschoolingenk.be  

Wat doe je als een school je niet inschrijft? 

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze je niet kan inschrijven. Geeft de 

school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je probeerde in 

te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling 

wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).  

Voor bijkomende informatie over inschrijvingen kan je terecht bij: 

Lies Zaenen - ondersteuner SO Genk - lies.zaenen@ond.vlaanderen.be 

T 0499 59 43 65 
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