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Naar de secundaire school: spannend! 

Een school kiezen is belangrijk voor de toekomst van je 

kind. 

U kiest voor IMK? Een heel goede keuze, want dan kiest u 

voor een warme schoolomgeving met aandacht voor 

kwaliteitsvol onderwijs en voor het welzijn van elke leerling. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn er nieuwe 

inschrijvingsregels van toepassing voor inschrijvingen voor 

het eerste leerjaar A en B van het secundair onderwijs.  

Omdat IMK zowel haar kleinschaligheid als haar 

onderwijskwaliteit wilt bewaken, werd er een maximaal 

aantal leerlingen vastgelegd voor 1A nl. 60 en voor 1B nl.  

14.  

 

Dit houdt in dat IMK werkt met het Vlaams digitaal 

aanmeldingssysteem, dat is niet alleen innoverend, maar 

ook uniek in deze regio. Er kan via dit systeem dan ook niet 

ingeschreven worden voor andere scholen dan IMK. 

Wilt u voor uw kind één van deze plaatsen in IMK? Dan moet 

u eerst uw kind online aanmelden (= kenbaar maken dat u 

een plaats wilt in IMK) vooraleer u uw zoon/dochter kan 

inschrijven.  

Goed om te weten: ook al werkt IMK via dit systeem, weet 

dat de kans heel groot is dat uw aangemelde kind een plaats 

zal hebben in 1A, omdat hier de maximale capaciteit vrij 

hoog gelegd werd. In 1B is de kans kleiner dat elke 

aangemelde leerling een plaats zal hebben. 
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In deze brochure leggen we stap voor stap uit hoe het 

werkt. Vanaf maart 2023 is de actuele informatie terug te 

vinden op de website van de school. 

Je kind inschrijven gebeurt in twee fases: 

• Eerste online aanmelden via volgende website: 

www.aanmelden.school (Dit is een zeer 

eenvoudige procedure).  

• Daarna inschrijven, indien uw zoon/dochter een 

plaats toegewezen kreeg in deze school. 

Bij dit aanmelden en inschrijven dient een strikte tijdlijn 

gevolgd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

27 maart -
9u Start

aanmelden

21 april - 16u 
einde

aanmelden

12 mei - uiterlijke 
bekendmaking 

resultaten 

16 mei - 9u start
inschrijvingen via 

schoolwebsite 
IMK

12 juni - 16u einde
inschrijvingen via 
schoolwebsite IMK

vervolledigen 
inschrijving 
op school 

vóór 1 
september
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Welke kinderen melden zich aan voor welk 

leerjaar? 

Bespreek dit met de klas- of zorgleerkracht van de basisschool 

voor je je kind aanmeldt.  

Is het nog niet zeker of je kind het getuigschrift basisonderwijs 

zal behalen?  

➔ Meld je kind aan voor 1A en 1B! Meer info vindt u verder 

in deze handleiding.  

 

Een plaats in 1A kan achteraf niet meer omgezet worden in 

een plaats in 1B of omgekeerd. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uitzonderlijk kunnen leerlingen met getuigschrift basisonderwijs 

ook naar 1B mits toelating van de klassenraad 1B, het akkoord van de 

ouders en na een gesprek met het CLB.                                                                                                                                              

 

Mijn kind behaalt 
het getuigschrift 
basisonderwijs?

Ja

Meld je kind aan voor 
1A*

Nee

Meld je kind aan voor 
1B

Ik weet het nog niet, 
ook niet na het 
gesprek met de 

klas/zorgleerkracht

Meld je kind aan voor 
1B en neem contact 
op met onze school
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Hoe moet ik mijn kind aanmelden en 

inschrijven? 
 

Zeer belangrijk: er geldt een strikte tijdlijn die gevolgd 

moet worden. 

 

1. Meld je zoon/dochter aan bij IMK 

 

Wanneer aanmelden? 

Tussen maandag 27 maart 2023 (vanaf 9 u) en vrijdag 21 

april 2023 (tot 16 u).  

Doe dit ook als je kind recht heeft op voorrang (zie verder 

punt 4) 

Het tijdstip waarop je aanmeldt speelt geen rol, zolang je 

je kind maar binnen deze periode aanmeldt. 

Tip: Neem rustig de tijd, maar wacht niet tot de 

laatste dag, je weet maar nooit dat iets niet lukt 

zoals gepland. 

 

Wat heb je nodig? 

• Het rijksregisternummer van je kind 

Je vindt dit op de ISI+kaart, de identiteitskaart, de 

Kids-ID of op het kleefbriefje van het ziekenfonds.  

Als je kind geen rijksregisternummer heeft, neem je 

contact op met de school, via de Helpdesk op de 

website of kom je naar de aanmeldingsavond (17 april 

2023). 

 

• Een computer met internet 

Als je geen computer of geen internetverbinding hebt, 

helpen we je verder op school op de 

aanmeldingsavond van 17 april 2023 (18 – 20 u) 
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Hoe meld je aan? 

• Surf naar de website: Startpagina - 

Aanmeldingsportaal (aanmelden.vlaanderen)  

• Kies een gebruikersnaam en een wachtwoord. 

Bewaar deze gebruikersnaam en wachtwoord 

goed. Je hebt deze nog nodig als je : 

o Je gegevens wil nakijken 

o Je gegevens nog wil veranderen. Dat kan 

tot en met vrijdag 21 april 2023, 16.00 uur 

o Het resultaat van het aanmelden wil 

bekijken (op 12 mei 2023) 

• Let er goed op dat je alles correct spelt, bv. de 

naam van je kind zoals het op de identiteitskaart 

staat. 

• Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een 

correct telefoonnummer op en een e-mailadres dat 

je actief gebruikt. 

Heeft je kind recht op voorrang in IMK? Duid dit 

dan zeker aan. 

Zie verder recht op voorrang: punt 4 

 

2. De bekendmaking van het toekennen van de 

plaatsen 

 

Uiterlijk op 12 mei 2023 ontvang je een e-mail van de school 

en een bericht in je postvak van het aanmeldingssysteem. 

Daarin staat of je kind al dan niet een plaats toegewezen kreeg 

(een ‘ticket’) in IMK en zich hier dus wel / niet kan inschrijven. 

Controleer ook zeker je spamfolder of ongewenste berichten.  

 

 

Heb je geen e-mailadres opgegeven, dan ontvang je een brief. 

https://imkdilsen-stokkemso.aanmelden.vlaanderen/
https://imkdilsen-stokkemso.aanmelden.vlaanderen/
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Heb je die dag geen e-mail of bericht ontvangen? Contacteer 

dan de school via de Helpdesk (website) of telefonisch (089 / 

75 60 84). 

 

Geen plaats gekregen bij IMK: wat nu? 

Als er aan je kind geen plaats werd toegewezen (een 

‘weigering’), dan sta je automatisch op de wachtlijst van IMK. 

Er kan altijd nog een plaats vrijkomen. De school contacteert je 

dan. Daarom is het belangrijk om bij het aanmelden een correct 

telefoonnummer en e-mailadres op te geven. 

 

3. Een plaats toegewezen gekregen? Schrijf je 

zoon/dochter ook in bij IMK 

 

Als je kind is aangemeld en een plaats toegewezen kreeg, is het 

niet automatisch ook ingeschreven! Je moet je zoon/dochter 

ook nog effectief inschrijven, binnen een bepaalde periode. Dit 

zodat de inschrijving definitief in orde is.  

 

Wanneer? 

Inschrijven doe je tussen dinsdag 16 mei 2023 (vanaf 9 u) en 

maandag 12 juni 2023 (16 u). 

Het tijdstip waarop je inschrijft speelt geen rol, zolang het 

maar binnen deze periode gebeurt. Indien je een plaats 

toegewezen kreeg, heb je voorrang op anderen die niet 

eerst aangemeld hebben.  

 

Hoe? 

Ga naar de website van IMK: www.instituutmariakoningin.be 

Vul online het inschrijvingsformulier in. 

Hiervoor heb je nodig: identiteitskaart of KIDS-ID 

(rijksregisternummer).                                                                              

http://www.instituutmariakoningin.be/


8 
 

Wanneer heeft je kind recht op voorrang? 
 

Je kan je kind alleen aanmelden met voorrang, als er al een 

broer/zus ingeschreven is in IMK of als één van de ouders bij 

IMK werkt. 

 

Opgelet! Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders 

hebben. De voorrang geldt voor alle kinderen ‘uit dezelfde 

leefentiteit’.  

Dat betekent voorrang voor: 

• Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke 

ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres, 

• Halfbroers en halfzussen, met één 

gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op 

hetzelfde adres, 

• Kinderen die wel dezelfde verblijfplaats (‘domicilie’) 

hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s), vb. 

stiefbroers en stiefzussen. 

 

Er is maar één periode waarin alle kinderen aangemeld moeten 

worden, zowel kinderen die recht op voorrang hebben, als 

kinderen die geen recht op voorrang hebben.  

Heb je recht op voorrang? Om ervan te kunnen genieten, moet 

je dus binnen de aanmeldingsperiode aangemeld hebben. Duid 

deze voorrang bij het aanmelden zeker aan. Het aangevraagde 

recht op voorrang wordt door de school gecontroleerd. 
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Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld onder 

degenen die aangemeld hebben? 
 

Elk kind dat zich aanmeldt krijgt een nummer toegewezen. 

Indien er zich meer leerlingen aanmelden dan er plaatsen zijn, 

dan zal een computersysteem een keuze maken, op basis van 

het criterium ‘toeval’. De school gebruikt het 

aanmeldingssysteem van de Vlaamse overheid dat de 

objectiviteit van het ordeningscriterium ‘toeval’ waarborgt. 

De leerlingen die door het computersysteem gunstig 

gerangschikt zijn, krijgen een ‘ticket of toewijzing’ om zich in te 

schrijven. De leerlingen die ongunstig gerangschikt zijn, krijgen 

een weigering. 

Kinderen die recht op voorrang hebben, krijgen eerst een 

plaats toegewezen. 

Opgelet: de hierboven beschreven stappen zijn onder 

voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. 
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Hoe werken de wachtlijsten? 
 

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is het mogelijk dat 

je kind geen plaats toegewezen krijgt (een ‘weigering’). Dan 

staat je kind automatisch op de wachtlijst. Scholen zijn 

verplicht de volgorde van de wachtlijst te respecteren. De 

wachtlijst geldt tot vrijdag 6 oktober 2023. Na deze datum 

volgt IMK de wachtlijst niet meer. 

 

Als er een plaats vrijkomt bij IMK (voor 6/10/2023), dan neemt 

de school zelf contact met je op en kan je je kind alsnog 

inschrijven bij IMK, zelfs als je kind ondertussen al ingeschreven 

is in een andere school. Geef dus zeker een correct 

telefoonnummer en e-mailadres op bij het aanmelden.  

 

 

 

Hulp nodig, heb je geen computer of 

internetverbinding of heb je vragen? 
 

• Ga naar de website van IMK en raadpleeg de 

Helpdesk en/of FAQ onder het tabblad ‘inschrijven’ 

(lijst meest gestelde vragen). 

• Kom naar de aanmeldingsavond bij IMK op maandag 

17 april 2023 (18 – 20 u). Deze vindt plaats in IMK 

Lanklaar, Rijksweg 168, Dilsen-Stokkem. Dan helpen 

we je persoonlijk verder. 
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BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN 
 

• Aanmelden tussen 27/03/2023 (9u) en 21/04/2023 (16u) 

• Inschrijven tussen 16/05/2023 (9u) en 12/06/2023 (16u) 

• Aanmeldingsavond IMK: maandag 17 april 2023 (18 – 20 u), 

in IMK Lanklaar, Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem 

• Meer info of vragen? Zie website IMK voor FAQ of stel je 

vraag via de Helpdesk 

• Vanaf maart 2023 is de actuele informatie over aanmelden 

op de website van IMK te vinden 

 

 

                                                                                                                  
    

 

 

 

 

 


