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Belangrijke informatie over inschrijving eerste middelbaar schooljaar 2019-2020  

 
Beste ouder, 

De inschrijving in het eerste middelbaar komt dichterbij. U vindt zeker uw gading in het kwalitatieve 
onderwijsaanbod van onze secundaire GO! scholen. Wij informeren u graag over twee belangrijke zaken. 

1. GO! Explore, dé onderwijsbeurs van regio Gent 

Op zaterdag 2 februari organiseren alle scholen van GO! scholengroep Gent en IVG de GO! Explore beurs.  
 
Het doel? Kinderen van het 5de en 6de leerjaar én hun ouders op een snelle en leuke manier wegwijs 
maken in ons aanbod van scholen en studierichtingen. U vindt op onze beurs: 

 Alle informatie over studierichtingen, scholen en internaten onder 1 dak. 
 Gepassioneerde leerkrachten en directies die klaarstaan voor al uw vragen. 
 Info over het nieuwe aanmeldingssysteem voor Gentse scholen. 
 Spannende opdrachten en coole proeven in het universum van taal, wetenschap, techniek, sport, 

zorg, kunst, economie, land- en tuinbouw en nog veel meer. 
 
Al onze scholen verwelkomen jullie graag op 2 februari van 10u. tot 16u.00 in Tuinbouwschool Melle. Er 
zullen pendelbussen rijden vanaf verschillende P+R parkings in de rand van Gent. Breng ook gerust 
broertjes of zusjes mee: wij voorzien kinderopvang van 5 tot 12 jaar. Surf naar www.goexplore.gent voor 
meer info! 
 

2. Update informatie aanmeldingssysteem 

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, kunnen zich vanaf 1 april 2019 
online aanmelden via een gezamenlijk aanmeldingssysteem van de Gentse secundaire scholen. We zetten 

de belangrijkste stappen op een rij.  

 
We kijken ernaar uit uw kind op 2 september 2019 te verwelkomen op een van onze scholen! 
 

Tijdlijn inschrijven in het eerste middelbaar 

 STAP 1: kies een aantal favoriete scholen! 
 Tip: ga op 2 februari 2019 naar de GO! Explore beurs en maak een eerste selectie. 
 Tip: bezoek uw favoriete GO! scholen tijdens hun opendeurdagen of infoavonden. Een 

overzicht vindt u in bijlage of op www.scholengroep.gent/infodagen. 

 STAP 2: meld uw kind tijdens de periode 1 april 2019 – 26 april 2019 aan via 
meldjeaan.gent.be. 

 Tip: duid meerdere scholen aan! 
 Tip: ook broers en zussen moeten aangemeld worden via hetzelfde systeem. Het is 

voldoende om de relevante school aan te duiden om voorrang te krijgen. 

 STAP 3: schrijf uw kind van 15 mei tot 7 juni 2019 in volgens de resultaten van de aanmelding. 

 
 

http://www.scholengroep.gent/
http://www.facebook.com/goscholengroepgent
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/18_00478_STAD%20GENT_AANMELDINGSSYSTEEM_FOLDER_stap%20naar%20secundaire%20school%20Gent.pdf
https://goexplore.gent/praktisch/
http://www.goexplore.gent/


Hoogachtend, 
 
Kevin Eggermont - Directeur-coördinator basisonderwijs 


