
NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS  
IN HEIST-OP-DEN-BERG

EERST AANMEL-
DEN, DAN IN-
SCHRIJVEN! 
Je kind gaat in september naar het eerste jaar secundair onderwijs?  
Vergeet dan niet je kind eerst aan te melden op het inschrijvingsplatform.

Daarna kan je pas inschrijven op de school van je keuze.  
GO! Atheneum Heist en Sint-Lambertus leggen je het stap voor stap uit!

Oeps, ik heb me niet aangemeld… Dan kan je je kind nog inschrijven tijdens de vrije inschrij-vingsperiode die start op 16 mei 2023(op afspraak). Maar als de school van je keuze geen vrije plaatsen meer heeft, kom je op een wachtlijst. Vermijd dus onzekerheid en meld je kind aan tijdens de aanmeldperiode van 27/0327/03 t.e.m. 21/0421/04.

1. Eerst aanmelden …

HOE?
Via de link op de website van GO! Atheneum Heist (www.atheneumheist.

be)en Sint-Lambertus (www.sintlambertus.be). 

WANNEER?

Van maandag 27 maart (vanaf 14.00 uur) tot en met vrijdag 21 april 

2023 (tot 14.00 uur)

De dag of het tijdstip waarop je je aanmeldt tijdens deze periode  

speelt geen rol. 

WAT HEB JE NODIG? 

- Een computer of tablet of gsm met internet en een e-mailadres.

- Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

- Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op: 

de kids-ID of de isi+-kaart of op een klever van het ziekenfonds. 

- Indien je kind recht heeft op voorrang omdat broer of zus ook op 

dezelfde secundaire school zit, hou dan ook het rijksregisternummer 

van broer of zus bij de hand. 

AAN DE SLAG

Van zodra het aanmeldsysteem van de overheid gebruiksklaar is, vind je 

op de website van onze scholen duidelijke instructies over hoe je moet 

aanmelden.

2. …even de e-mail afwachten …WANNEER?Donderdag 11 mei 2023 ontvang je een e-mail met de school waar je 

kind naartoe mag gaan.
AAN DE SLAGControleer je mailbox        Je ontvangt een e-mail met het resultaat van je toewijzing. 

In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school. 

3. dan inschrijven!

WANNEER?

Van dinsdag 16 mei tot en met maandag 12 juni 2023

AAN DE SLAG 

Inschrijven        

Inschrijven doe je op de school zelf. Maak een afspraak! De toege-

wezen plaatsen blijven gereserveerd tot 12 juni. Kom je je tussen 16 

mei en 12 juni niet inschrijven op de school, dan vervalt je plaats en 

wordt ze toegewezen aan iemand anders.

Pak meteen je telefoo
n voor een afspraak.

Voor GO! Atheneum Heist  

bel naar 015 24 18
 45 en  

voor Sint-Lambertus bel  

naar 015 24 12 42

Er zijn 3 antwoorden mogelijk … 
1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrij-

ven in deze school.
2. Je krijgt een toewijzing in een school van tweede keuze. Je mag inschrijven in 

deze school en staat op de wachtlijst van de school van eerste keuze. Je kan 

jouw dossier opvolgen via de website.
3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst 

van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvol-

gen via de website.

Toch nog vragen? 
Vanaf 27 maart gaat er een helpdesk open.  
Het nummer van de helpdesk wordt op de  
website van onze scholen gezet:  
www.atheneumheist.be
www.sintlambertus.be

OPENDEURDAGEN
Na 11 mei weet je naar welke school  
je kind gaat. Om elkaar nog beter te leren  
kennen ben je van harte welkom op onze  
opendeurdagen.

GO! Atheneum Heist (Boudewijnlaan 61):  
opendeurdag op 13 mei 2023  
van 10 uur tot 17 uur 

Sint-Lambertus (Kerkplein 14):  
opendeurdag op 14 mei 2023 van 10 uur tot 17 uur


