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FAQ Inschrijven 

1. Hoe kan ik mijn kind inschrijven? 

De inschrijvingen voor alle secundaire scholen in Sint-Niklaas, Beveren, Temse, Kruibeke en Stekene 

gebeuren digitaal via een centraal aanmeldingssysteem :  www.naarhetsecundair.be 

Als u uw kind niet digitaal aanmeldt, kan u pas vanaf 2 juni 2022 contact opnemen met de school. De kans 

bestaat dan wel dat er geen plaats meer is in de richting waarvoor uw kind wenst in te schrijven. 

 

2. Wanneer kan ik mijn kind digitaal aanmelden via www.naarhetsecundair.be ? 

Tussen 28 maart 2022 om 9u en 22 april 2022 om 15u kan u op www.naarhetsecundair.be uw kind 

aanmelden.  

Het tijdstip waarop u de aanmelding doet is niet van belang voor de toekenning in een school. Iedereen 

maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur. Het speelt dus geen rol of u op 28 maart of op 

22 april aanmeldt. 

 

3. Kan ik mijn kind voor meerdere scholen aanmelden? 

Het is aangeraden om uw kind voor meerdere scholen aan te melden.  Als u maar 1 school opgeeft en er is 

geen plaats, dan moet u wachten tot 2 juni om te zien of er nog plaats is in de school van uw keuze. 

De scholen die u kiest, zet u in de volgorde van uw voorkeur.  

 

4. Krijgt mijn kind altijd een plaats toegewezen in de school van de eerste keuze? 

Het systeem tracht uw kind een plaats toe te kennen in de school van uw eerste keuze. Als dit niet lukt dan 

probeert men de school van de tweede keuze enz. 

 

5. Wat als de inschrijving niet lukt bij de school van mijn eerste keuze? 

U ontvangt een bewijs van niet inschrijving en uw kind komt op de wachtlijst van deze school te staan. Als er 

in die school een plaats vrijkomt, neemt men met u contact op om de inschrijving toch nog te 

verwezenlijken. 

 

6. Hoe weet ik in welke school mijn kind kan ingeschreven worden? 

Op 4 mei 2022 vanaf 12u ontvangt u een e-mail met daarin de school waar uw kind een plaats heeft. 

 

7. Wat moet ik doen als ik weet dat mijn kind in weTech ingeschreven kan worden? 

U ontvangt van de school een e-mail met een invulformulier om in de inschrijving van uw kind op onze 

school te bevestigen.  

Het formulier bezorgt u ons ingevuld en ondertekend terug vóór 2 juni 2022. Hebben wij het formulier voor 

die datum niet ontvangen, vervalt de inschrijving van uw kind in onze school. 

 

8. Wat moet ik doen als ik mijn kind niet digitaal heb aangemeld? 

Als u vergeten bent om uw kind digitaal aan te melden, dan kan u vanaf 2 juni 2022 op onze website 

(www.wetech.be) een aanvraag tot inschrijving indienen. 

Inschrijven kan enkel wanneer er nog vrije plaatsen zijn en er geen wachtlijst is. De aangemelde leerlingen 

op de wachtlijst worden eerst gecontacteerd.  

 

9. Hoe kan ik de inschrijving voltooien? 

Hiervoor komt u tijdens de zomervakantie langs op onze school. 

Dit kan enkel na het maken van een afspraak. Om deze afspraak te kunnen maken, ontvangt u van de school 

een e-mail. 
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