Scholengemeenschap KRACHT

4 toppers van scholen &
een internaat in de regio
Schooljaar 2022-2023

Beste ouders
en leerlingen

SCHRIEK

KEERBERGEN

Nu je binnenkort het basisonderwijs achter je laat, ben je
wellicht op zoek naar een nieuwe school die bij je past.

TREMELO

Het is een grote stap in het onbekende. Je kan daarbij
wel wat KRACHT gebruiken.

HAACHT

KRACHT is de nieuwe naam van de katholieke
scholengemeenschap in jouw regio:
Keerbergen, Rotselaar, Haacht en Tildonk.
Ze omvat volgende vier scholen:
•

Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

•

Don Bosco Haacht

•

Sint-Angela Tildonk

•

Montfortcollege Rotselaar

ROTSELAAR

TILDONK

4 scholen op 5 locaties
1.

Sint-Michielsinstituut Schriek
Leuvensebaan 25, 2223 Schriek

3.

Sint-Angela Tildonk

4.

Montfortcollege Rotselaar
Montfortinternaat Rotselaar

Sint-Michielsinstituut Keerbergen
Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen

2.

2

Don Bosco Haacht

Stationsstraat 87-91, 3150 Haacht

Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk

Aarschotsesteenweg 39, 3110 Rotselaar
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Kennismaking
Om goed te kunnen kiezen, moet je de scholen natuurlijk eerst beter leren
kennen. Dat kan via de websites, waarop ook de opendeurdagen zullen worden
bekend gemaakt:
•

www.sgkracht.be

•

www.smiks.be

•

www.montfort.be

•

www.dbhaacht.be

•

www.satildonk.be

Anderzijds kan dat ook via deze brochure waarin de focus vooral ligt op
het studieaanbod én op de wijze van aanmelden en inschrijven in 1A of 1B.
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Het 1ste jaar in het SO
•

Behaal je een getuigschrift van het BaO, dan start je in 1A.
Behaal je geen getuigschrift van het BaO, dan start je in 1B.

•

1A kan je volgen in alle scholen van onze scholengemeenschap.
1B kan je volgen in alle scholen van onze scholengemeenschap,
behalve in het Montfortcollege.

•

Zowel in 1A als in 1B heb je 32 uur per week les waarvan 27 uur besteed
worden aan Algemene Vorming. In 1B gebeurt dat in kleinere groepen en
op een rustiger tempo.

•

Zowel in 1A als in 1B heb je dan nog 5 uur per week die besteed worden
aan keuzeprojecten, ondersteuningslessen, Latijn, STEM … We noemen
dit het schooleigen aanbod. De inhoud verschilt dus van school tot school
maar heeft telkens de bedoeling jou meer bewust te maken van waar je
interesses en je sterktes liggen.

Opgelet
•

Hoe dit schooleigen aanbod wordt ingevuld in de scholen
van Scholengemeenschap KRACHT vind je vanaf pagina 14.

•

Welke invulling je ook kiest voor dit schooleigen aanbod, het heeft
geen invloed op je verdere studiemogelijkheden behalve wat betreft
Latijn in 1A. Wil je ook in het 2de jaar of verder Latijn volgen,
dan moet je dat al kiezen in het 1ste jaar.

•

Schematische voorstelling
1A | DBH – MCR – SAT - SMIKS
Algemene Vorming 27u

Om in te schrijven in 1A of 1B moet je eerst aanmelden!
Zie deze brochure pagina 19.

Schooleigen aanbod 5u
1B | DBH – SAT- SMIKS

Algemene Vorming 27u

SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

Schooleigen aanbod 5u

DBH: Don Bosco Haacht
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Het 2de jaar in het SO
•

2A en 2B borduren verder op 1A en 1B. Er kan worden overgeschakeld.
Je leerkrachten zullen je desgevallend hierover adviseren.

•

Belangrijk is dat je in het 2de jaar moet kiezen voor een basisoptie. Daaraan
wordt 5 uur per week besteed in 2A en 10 uur per week in 2B.

•

Het zwaartepunt ligt nog altijd op Algemene Vorming, al zijn het iets
minder lesuren per week: 25 uur in 2A en 20 uur in 2B.

•

Een basisoptie vormt een geheel van lesinhouden die je laten kennismaken met
een bepaald thema of interesseveld uit onze maatschappij.

•

Zowel in 2A als in 2B krijg je nog 2 uur schooleigen aanbod per week.

Het overzicht in Scholengemeenschap KRACHT:

Opgelet

Basisopties 2A

•

Welke scholen van Scholengemeenschap KRACHT welke
basisopties aanbieden vind je op pagina 8.

•

Welke basisoptie je ook kiest, het heeft geen invloed op je verdere
studiemogelijkheden in het 3de jaar, behalve wat betreft Latijn.
Wil je vanaf het 3de jaar Latijn blijven volgen, dan moet je deze
basisoptie ook al kiezen in het 2de jaar.

Economie en organisatie

Basisopties 2B
Economie en organisatie

Klassieke talen
Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen
STEM-technieken

STEM-technieken

STEM-wetenschappen

Schematische voorstelling
2A | DBH – MCR – SAT - SMIKS
Algemene Vorming 25u

Schooleigen aanbod 2u

Basisopties 5u

Schooleigen aanbod 2u

Basisopties 10u

2B | DBH – SAT - SMIKS
Algemene Vorming 20u
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SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

DBH: Don Bosco Haacht

En dan?
Dan zit je 1ste graad erop en moet je gaan kiezen voor de studierichting die het
best bij je past. Maar wees gerust, ondertussen heb je al wat zicht op wat je
graag en niet graag doet en wat je sterktes en je zwaktes zijn. Bovendien kan
je terecht bij je leerkrachten die je zullen helpen om een juiste keuze te maken,
de keuze die je helemaal in je kracht zet!
In deze brochure vind je alle studierichtingen die Scholengemeenschap
KRACHT aanbiedt. Een globaal overzicht vind je vanaf pagina 8, gegroepeerd
per school vanaf pagina 14.

Opgelet
•

Ons secundair onderwijs maakt een proces door van modernisering.
Ondertussen is die al gearriveerd in de 2de graad. Volgend schooljaar
in 2022–2023 zal ook het 4de jaar gemoderniseerd zijn.

•

Het studieaanbod van de 3de graad in deze brochure is nog het
huidige, oude studieaanbod. Dit wordt gemoderniseerd vanaf het
schooljaar 2023–2024.
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Overzicht studieaanbod in onze scholengemeenschap
GEMODERNISEERDE EERSTE GRAAD
AANBOD
1A

SMIKS

SAT

MCR

DBH

x

x

x

x

x

x

1B

x

x

2A

x

x

2B

x

x

SMIKS

SAT

Economie en organisatie

x

x

Klassieke talen

x

BASISOPTIES 2A

Maatschappij en welzijn

x

x
x

MCR
x

x

x

x

x

x

Moderne talen en wetenschappen

x

x

x

x

STEM-wetenschappen

x

x

x

x

STEM-technieken

x

BASISOPTIES 2B
Economie en organisatie/Maatschappij en welzijn

SMIKS

SAT

x

x

STEM-technieken
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DBH

MCR

DBH
x

SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

DBH: Don Bosco Haacht

Overzicht studieaanbod in onze scholengemeenschap
GEMODERNISEERDE TWEEDE GRAAD
AANBOD

SMIKS

SAT

Bedrijf en organisatie

x

x

Bedrijfswetenschappen

x

x

MCR

DBH

Biotechnieken

x

Biotechnologische STEM-wetenschappen

x

Economische wetenschappen

x

x

x

x

Elektriciteit

x

Elektromechanische technieken

x

Elektrotechnieken

x

Grieks-Latijn

x

Humane wetenschappen
Latijn

x

Maatschappij en welzijn

x

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

x

x

x

x

x
x

Mechanica

x

Mechanische technieken

x

Moderne talen

x

Natuurwetenschappen

x

Organisatie en logistiek

x

x

x

x

Sportwetenschappen

x

Taal en communicatie

x

Technologische wetenschappen

x

Zorg en welzijn

x

SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

x

DBH: Don Bosco Haacht
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Overzicht studieaanbod in onze scholengemeenschap
DERDE GRAAD
AANBOD

(wordt gemoderniseerd vanaf schooljaar 2023-2024)

SMIKS

Boekhouden-informatica

SAT

MCR

x

Chemie

x

Economie-moderne talen

x

x

x

Economie-wiskunde

x

x

x

Elektriciteit-elektronica

x

Elektrische installaties

x

Elektrische installatietechnieken

x

Elektromechanica

x

Farmaceutisch technisch assistent

x

Grieks-Latijn

x

Grieks-wiskunde

x

Handel/Business education

x

x

Humane wetenschappen

x

x

Industriële ICT

x

Industriële wetenschappen

x

Lassen-constructie

x

Latijn-moderne talen

x

x
x

x

x

x

x

Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Mechanisch onderhoud

x

x

Mechanische vormgevingstechnieken

x

Moderne talen-wetenschappen
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DBH

x

SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

DBH: Don Bosco Haacht

x

Overzicht studieaanbod in onze scholengemeenschap
DERDE GRAAD
AANBOD

(wordt gemoderniseerd vanaf schooljaar 2023-2024)

SMIKS

Oﬃce en retail/Kantoor

SAT

MCR

DBH

x

Oﬃce management en talen/Secretariaat-talen

x

Sociale en technische wetenschappen

x
x

Techniek-wetenschappen

x

Verkoop

x

Verzorging

x

x

Vrachtwagenchauﬀeur

x

Wetenschappen-wiskunde

x

SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

x

DBH: Don Bosco Haacht

x
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Overzicht studieaanbod in onze scholengemeenschap
ZEVENDE JAAR
AANBOD

SMIKS

7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer/Business support

SAT

MCR

DBH

x

7de jaar Industrieel onderhoud

x

7de jaar Kinderzorg

x

7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

x

7de jaar Winkelbeheer en etalage

x

x

SE-N-SE
AANBOD

SMIKS

SAT

Se-n-Se Chemische procestechnieken (klassiek + duaal)
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SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek

MCR

DBH
x

SAT: Sint-Angela Tildonk

MCR: Montfortcollege Rotselaar

DBH: Don Bosco Haacht
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Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek
GEMODERNISEERDE 1STE GRAAD
1A

Algemene Vorming 27u

Schooleigen aanbod (5u)
Te kiezen uit:
CoMeTa • Klassieke talen • STEM

1B

Algemene Vorming 27u

Schooleigen aanbod (5u)
Onthaalklas

2A

Algemene Vorming 25u

Basisopties (5u)
Te kiezen uit:
• Economie en organisatie
• Klassieke talen - Latijn
• Moderne talen en wetenschappen
• STEM-wetenschappen

2B

Algemene Vorming 20u

Basisopties (10u)
Economie en organisatie/
Maatschappij en welzijn

Schooleigen aanbod (2u)

Schooleigen aanbod (2u)

GEMODERNISEERDE 2DE GRAAD
DOORSTROOM
Verder studeren is een must

DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT
Verder studeren is een optie

Bedrijfswetenschappen
Economische wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen

ARBEIDSMARKT
Je bereidt je voor op de arbeidsmarkt

Bedrijf en organisatie
Maatschappij en welzijn

Organisatie en logistiek
Zorg en welzijn

3DE GRAAD

Wordt gemoderniseerd vanaf schooljaar 2023-2024
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Latijn-moderne talen
Latijn-wiskunde
Wetenschappen-wiskunde

Boekhouden-informatica
Handel
Secretariaat-talen

Verkoop
Verzorging

7DE JAAR
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Winkelbeheer en etalage

Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen
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•

Leuvensebaan 25, 2223 Schriek

•

015 51 10 35

•

info@smiks.be

•

www.smiks.be

Sint-Angela Tildonk
GEMODERNISEERDE 1STE GRAAD
1A

Algemene Vorming 27u

Schooleigen aanbod (5u)
Flexuren
Groei-uur
Onderzoeksproject

1B

Algemene Vorming 27u

Schooleigen aanbod (5u)
Projectwerking

2A

Algemene Vorming 25u

Basisopties (5u)
Te kiezen uit:
• Economie en organisatie
• Maatschapij en welzijn
• Moderne talen en wetenschappen
• STEM-wetenschappen

2B

Algemene Vorming 20u

Basisopties (10u)
Economie en organisatie/
Maatschappij en welzijn

Schooleigen aanbod (2u)

Schooleigen aanbod (2u)

GEMODERNISEERDE 2DE GRAAD
DOORSTROOM
Verder studeren is een must

DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT
Verder studeren is een optie

Bedrijfswetenschappen
Economische wetenschappen
Maatschappij en welzijnswetenschappen

Bedrijf en organisatie
Maatschappij en welzijn
Taal en communicatie

ARBEIDSMARKT
Je bereidt je voor op de arbeidsmarkt
Organisatie en logistiek
Zorg en welzijn

3DE GRAAD

Wordt gemoderniseerd vanaf schooljaar 2023-2024
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde

Business education
Office management en talen
Sociale en technische wetenschappen

Office en retail
Verzorging

7DE JAAR
Business support
Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk

•

016 60 19 50

•

info@satildonk.be

•

www.satildonk.be
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Don Bosco Haacht
GEMODERNISEERDE 1STE GRAAD
1A

2A

Algemene Vorming 27u

Algemene Vorming 25u

Schooleigen aanbod (5u)
Aanvulling algemene vorming met
ICT en Engels
Te kiezen uit:
• Talentmodule Klassieke talen
• Talentmodule STEM
• Talentmodule Taal en cultuur

1B

Basisopties (5u)
Te kiezen uit:
• Economie en organisatie
• Klassieke talen
• Maatschappij en welzijn
• Moderne talen en wetenschappen
• STEM-technieken
• STEM-wetenschappen

2B

Algemene Vorming 27u

Schooleigen aanbod (5u)
Aanvulling algemene vorming met
ICT, techniek, Nederlands en
wiskunde
Talentuur (te kiezen uit
verschillende mogelijkheden)

Algemene Vorming 20u

Schooleigen aanbod (2u)

Basisopties (10u)
STEM-technieken

Schooleigen aanbod (2u)

GEMODERNISEERDE 2DE GRAAD
DOORSTROOM
Verder studeren is een must
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Economische wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen
Technologische wetenschappen
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DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT
Verder studeren is een optie
Biotechnieken
Elektromechanische technieken
Elektrotechnieken
Mechanische technieken

ARBEIDSMARKT
Je bereidt je voor op de arbeidsmarkt
Elektriciteit
Mechanica

3DE GRAAD

Wordt gemoderniseerd vanaf schooljaar 2023-2024
Chemie
Elektrische installatietechnieken
Farmaceutisch technisch assistent
Industriële ICT
Mechanische vormgevingstechnieken

Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Grieks-Latijn
Grieks-wiskunde
Humane wetenschappen
Industriële wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen
Techniek-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde

Elektrische installaties
Lassen-constructie
Mechanisch onderhoud
Vrachtwagenchauffeur

7DE JAAR
Industrieel onderhoud

SE-N-SE
KLASSIEK
Chemische procestechnieken
DUAAL
Chemische procestechnieken

Stationsstraat 87-91, 3150 Haacht

•

016 61 79 80

•

info@dbhaacht.be

•

www.dbhaacht.be
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Montfortcollege Rotselaar
GEMODERNISEERDE 1STE GRAAD
1A

Algemene Vorming 27u

Schooleigen aanbod (5u)
4u Klassieke talen of Project en ﬂex
1u Talentuur

2A

Algemene Vorming 25u

Basisopties (5u)
Te kiezen uit:
• Economie en organisatie
• Klassieke talen
• Maatschappij en welzijn
• Moderne talen en wetenschappen
• STEM-wetenschappen
Schooleigen aanbod (2u)

GEMODERNISEERDE 2DE GRAAD

3DE GRAAD

Wordt gemoderniseerd vanaf schooljaar 2023-2024

DOORSTROOM
Verder studeren is een must

Humane wetenschappen
Latijn-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde

Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen

Met internaat in jouw regio
Voor jongeren van 8 tot 18 jaar uit verschillende scholen in de omgeving.

Aarschotsesteenweg 39, 3110 Rotselaar
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•

016 35 91 20

•

info@montfort.be

•

www.montfort.be

016 35 91 30
info@montfortinternaat.be
www.montfortinternaat.be

Digitaal aanmelden

Wie meldt aan?

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of
scholen jij je kind wil inschrijven.

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en
zussen en kinderen van personeel.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school
en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

1A
1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?
•

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun
kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.

•

We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.

•

We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van
onze deelnemende scholen eﬀectief inschrijven.

•

Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden
zonder tijdsdruk kan gebeuren.

•

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt
om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

1B
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen,
contacteer dan de basisschool of het CLB.

Hoe aanmelden?
Je meldt aan vanaf 28 maart 2022 (14 uur) tot en met 25 april 2022 (14 uur)
via de website https://aanmelden.school.
Wat heb je nodig om aan te melden?

Tijdslijn
ma 28/03/2022 (14u)
tot ma 25/04/2022 (14u)

ma 09/05/2022
Start vrije inschrijvingen

Aanmeldperiode

do 05/05/2022
Communicatie
resultaat toewijzing
Start inschrijvingen
toegewezen leerlingen

do 02/06/2022
Einde inschrijvingen
toegewezen leerlingen

•

Een computer 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 / de isi+-kaart / een klever van het ziekenfonds.

•

Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer
van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.
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Stappenplan

@

1. Account aanmaken

2. Kind aanmelden

3. Mail

• Je surft naar https://aanmelden.school.

• Je surft naar https://aanmelden.school.

• Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.

• Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.

• Je ontvangt een e-mail op 05/05/2022 met
het resultaat van je toewijzing.

• Je kiest: ‘ik heb geen account’.

• Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.

• Je registreert je voornaam en naam, telefoonof GSM-nummer, e-mailadres en wachtwoord.

• Je geeft de gegevens op van je kind.

• Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account
via de link in de mail.
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• Je geeft je schoolkeuzes op.
• Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging
(controleer ook je ongewenste e-mails).
• Je controleert de gegevens van deze e-mail
op eventuele fouten.

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

4. Inschrijven
• Je volgt de instructies van de school om de
inschrijving te realiseren.
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Ordening en toewijzing
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Voorrangsgroepen

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’
en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste
voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste
schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt
de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

•

Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de
secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -wzussen
of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun
hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.

•

Kinderen van personeel van de secundaire school.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt
het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het
systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen
toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Opgelet
Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is
enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven
is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Er zijn 3 resultaten mogelijk
1.

Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze.
Je mag inschrijven in deze school.

2.

Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze.
Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van
de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen
via de website.

Indicator- en niet-indicatorleerlingen

Je hebt in geen enkele school een toewijzing.
Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld.
Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

3.

Opgelet
Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere
scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet.
Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.
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Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te
voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

•

Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.

•

De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair
onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig
studiebewijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de
hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere
indicatoren beantwoordt. Kan dat niet, dan komt de leerling achteraan de lijst
van niet-indicatorleerlingen.

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?
De vrije inschrijvingen starten op 9 mei 2022 via https://aanmelden.school
•

Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.

•

Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst
geplaatst. Wacht dus niet en meld zeker aan!

Meer info
•

Alle informatie kan je terugvinden op https://aanmelden.school

•

Je kan ons via e-mail contacteren op info@aanmelden.school
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Scholengemeenschap KRACHT

•

Aarschotsesteenweg 39, 3110 Rotselaar

•

016 44 18 40

•

info@sgkracht.be

•

www.sgkracht.be

