
 

 

Houthalen, 2023-03-23 

 

Digitaal aanmelden 1ste jaar 

 

Beste ouder(s), Beste leerling 

 

Binnen enkele maanden zal jullie zoon/dochter de overstap maken naar het secundair onderwijs. 

Als school trachten we jullie als ouder(s) en leerling zo goed mogelijk te informeren en te 

ondersteunen in deze overstap. Vandaar dat we jullie graag via deze brief nogmaals duiding 

geven over de vernieuwde inschrijfprocedure.  

Eerst digitaal aanmelden - dan pas inschrijven 

Aangezien we als school kampen met een capaciteitsprobleem zijn we verplicht om te werken 

met een digitale aanmeldprocedure. Dit betekent dat je jouw kind verplicht digitaal aanmeldt bij 

onze school via de website www.inspirocollege.be. Dit kan je doen tussen 27.03.2023 (vanaf 16u) 

en 21.04.2023 (tot 20u). Dat is niet hetzelfde als inschrijven, maar wel een noodzakelijke 

voorwaarde om later, vanaf 16.05.2023, na toewijzing (ad random) te kunnen inschrijven. Ook 

broers/zussen en kinderen van personeel dienen zich digitaal aan te melden tussen deze data. 

Verzilvering ticket 

Tussen 21.04.2023 (het einde van de aanmeldperiode) en 16.05.2023 (start van de inschrijvingen) 

gebeurt er een toewijzing ad random voor het aantal vrije plaatsen dat onze school ter 

beschikking heeft. Alle leerlingen die digitaal hebben aangemeld, worden hiervan op de hoogte 

gebracht voor 16.05.2023. De leerlingen met een gunstige toewijzingsplaats moeten deze plaats 

verzilveren door langs te komen op school. Enkel op deze manier is de inschrijving officieel. Verdere 

info omtrent de verzilvering van je ticket volgt na bekendmaking van de toewijzingsplaats. 

Digitaal café 

Omdat de inschrijvingen voor het schooljaar ’23-’24 verlopen via een nieuw decreet en dit voor 

velen nieuw en onbekend is, organiseren we op school twee momenten waarbij we 

geïnteresseerde ouders en leerlingen begeleiden bij het digitaal aanmelden. Dit is een 

aanrader! Noteer daarom volgende datum al in jouw agenda: maandag 27.03.2023 tussen 

16.00u-21.00u en/of woensdag 19.04.2023 tussen 16.00u-20.00u. Op beide momenten ben je 

welkom op school zodat het team jou kan helpen om probleemloos digitaal aan te melden. 

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op ons digitaal café. 

Met vriendelijke groet 

Sanne Creemers 

Pedagogisch directeur onderbouw 

http://www.inspirocollege.be/

