
1. Je meldt je aan op
 naarschoolingenk.be

2. Je ontvangt een ticket
 voor een school

3. Je gaat naar de
    school en schrijft je in

  Online aanmelden en inschrijven  
  voor het schooljaar 2023-2024  
  Online aanmelden en inschrijven    Online aanmelden en inschrijven  
  voor het schooljaar 2023-2024  

Wil je je kind inschrijven
in het eerste leerjaar
A of B in het secundair 
onderwijs?



Woord vooraf

Beste ouder

In deze brochure vind je informatie over de inschrijvings- 
procedure voor het 1ste jaar secundair onderwijs in Genk.

Alle scholen werken met één gemeenschappelijke 
aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Eerst meld je je kind 
aan. Dit betekent dat je je kind eerst registreert via een website. 
Pas later ga je naar de school om je kind in te schrijven. 

Meer info?
Raadpleeg de website van de school of surf 
naar www.naarschoolingenk.be 

WAAROM AANMELDEN
VIA DE WEBSITE:

De Vlaamse Overheid verplicht een school tot het
digitaal aanmeldsysteem wanneer zij een maximaal aantal
leerlingen bepaalt. Dit biedt de mogelijkheid om klassen
beheersbaar te houden en kwaliteit te bieden.

Alle scholen in Genk kiezen voor hetzelfde systeem.
Zo vermijden we onduidelijkheid.



Informeer je tijdig
en neem deel aan de
infoavonden van de scholen:

De scholen geven op hun infoavonden ook info over het aanmeldingssysteem.

 - GO! campus Genk Middenschool: maandag 13 februari 2023
 - Atlas College Junior: dinsdag 14 februari 2023
	 -	Sint-Jozefinstituut	Bokrijk:	donderdag	2	maart	2023
 - Onze-Lieve-Vrouwlyceum: dinsdag 7 maart 2023
	 -	Don	Bosco	Genk:	donderdag	9	maart	2023

De stad en het Lokaal Overleg Platform Genk organiseren informatieve sessies
voor ouders op:
	 -	15/02/23	van	19u	tot	20u30	
	 -	14/03/23	van	19u	tot	20u30	

Inschrijven voor de informatieve sessies? 
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
jo.cops@genk.be

Meer info?
www.naarschoolingenk.be 

Wie moet aanmelden?

Kinderen	die	naar	het	eerste	jaar	secundair	onderwijs	(1A	of	1B)	gaan.

Kinderen die al een broer of zus hebben op een school en kinderen van schoolpersoneel.
Zij melden gelijktijdig met andere leerlingen aan, maar krijgen voorrang.

Dit geldt niet voor de scholen buitengewoon onderwijs, deze scholen schrijven in!



AANMELDEN

Van 27 maart
tot 21 april 2023

Stap 1

Bezoek
enkele
scholen
Neem deel aan de 
infoavonden van
de scholen.

Stap 2

Kies je
voorkeur-
scholen
Je mag je kind aanmelden 
voor één of meerdere 
scholen.

Stap 3

Meld je
kind aan
via de 
website
Tussen 27 maart en 21 april 
2023 duid je de school of 
scholen van jouw voorkeur 
aan en duid je de scholen 
van jouw voorkeur in 
volgorde aan. Respecteer 
de voorziene periode (het 
tijdstip	speelt	geen	rol). 
Na 21 april kan je niet 
meer aanmelden. 



UITERSTE DATUM
BEKENDMAKING

RESULTAAT

15 mei 2023

INSCHRIJVEN
MET TICKET

UIT AANMELDEN

van 16 mei tot
12 juni 2023

VRIJ
INSCHRIJVEN

vanaf 16 mei 2023

Stap 4

Je ontvangt
een ticket
Je ontvangt ten laatste 
op 15 mei een ‘ticket’ via 
mail of per brief. Het is je 
toewijzingsbericht voor één 
van je voorkeurscholen. 
Als er geen plaats is in je 
voorkeurscholen, ontvang je 
geen ticket. Je ontvangt wel 
een weigeringsdocument en 
je krijgt het advies om een 
afspraak te maken met de 
school van je keuze om je
in te schrijven tijdens de
vrije inschrijvingen, indien
er nog plaats is.

Stap 5

Schrijf je
kind in
Maak een afspraak tussen
16 mei en 12 juni met de 
school waarvoor je een
ticket hebt gekregen. Na
12 juni vervalt je ticket.

Vanaf 16 mei kan je 
een afspraak maken 
met de school van 
je keuze om je vrij in 
te schrijven, indien 
er nog plaats is in 
de school.



Heb je zelf
geen computer
of internet?
Je kan terecht bij één van de helpende organisaties:

- Campus O3	Genk-Centrum	-	Jaarbeurslaan	19
- Campus O3	Genk-Zuid,	Bijlkestraat	18
- Campus O3 Genk-Noord Minderbroedersstraat 6
-	Bibliotheek	Genk,	Stadsplein	3	



Vragen en antwoorden?

Surf naar www.naarschoolingenk.be 

Welke scholen zijn er in Genk?

GO! campus Genk Middenschool
Mosselerlaan 62
Tel.	089	35	16	31
www.gocampusgenk.be 

Atlas College Junior
Collegelaan 1
Tel.	089	33	32	00
www.atlascollege.be 

Sint-Jozefinstituut Bokrijk
Hasseltweg	383
Tel.011 26 40 30
https://sint-jozefinstituut.be

Onze-Lieve-Vrouwlyceum
Collegelaan 30, 3600 Genk
Tel.	089	35	22	30
www.lyceumgenk.be

Don Bosco Genk
Berm	12,	3600	Genk
Tel.	089	35	24	16
www.dbgenk.be



v.u.: Anniek Nagels, Stadsplein 1, 3600 Genk.

MEER INFO?

Lies Zaenen
Ondersteuner Lokaal
Overlegplatform Genk

 Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
	 0499	59	43	65

Jo Cops
Onderwijsbeleid
stad Genk

 jo.cops@genk.be
	 0476	69	90	91


