Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs in Brussel voor schooljaar
2021-2022
Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel: 4 tem 15 januari 2021
Contacteer de school voor de inschrijving.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er op de school?
Consulteer vanaf 12 februari 2021 op de website inschrijveninbrussel.be hoeveel vrije plaatsen er zijn
op de school en de groep waarvoor je wil aanmelden.

Hoe meld je aan tussen 1 maart vanaf 9u en 12 maart 2021 tot 16u?
Je moet aanmelden voor bepaalde groepen in de school.
 Samen met de school of CLB
Aanmelden gebeurt altijd samen met de lagere school, het CLB of met een medewerker van de
BuSO-school. Contacteer een medewerker vooraf aan de aanmeldperiode. Je krijgt hulp bij je
aanmelding.
 Bereid je voor op de aanmelding.
Wat heb je nodig?
Contactgegevens van de ouder: naam, adres, e-mailadres, telefoon
Gegevens van de leerling: naam en voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer
Schoolkeuze: Voor welke school wil je aanmelden? Heeft deze school het juiste aanbod?
Voorrang Nederlands: Is 1 van de ouders Nederlandstalig? Dan bezorg je de 1ste schoolkeuze de
nodige documenten meteen na je aanmelding
 Bevestiging van aanmelding
Na de aanmelding krijg je een overzicht van de aanmeldgegevens. Is er een fout in je aanmelding?
Contacteer de helpdesk Brussel: bel 02 553 05 82 of mail: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

Resultaat van de aanmelding op 18 maart 2021
Heeft je kind een plaats? Dan kan je je kind inschrijven. De school contacteert je om in te schrijven.
Heeft je kind geen plaats? Je krijgt een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst. Als er
een plaats vrij komt, zal de school je contacteren.

Inschrijven tussen 22 maart tem 23 april 2021
Je kan je kind inschrijven in de toegewezen school.
Hoorde je niets van de school voor 29 maart 2021? Contacteer zelf de school.

Vanaf 27 april 2021: start vrije inschrijvingen
Iedereen kan nu inschrijven als er vrije plaatsen zijn.
Geen vrije plaatsen? Dan komt het kind op de wachtlijst. De school geeft de ouder een
weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst.

Ten slotte
Meer informatie vind je op de website inschrijveninbrussel.be:
http://www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs/naar-het-buitengewoononderwijs#page-title
Vragen? Contacteer de Helpdesk Brussel SO: 02 553 05 82 of lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

