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AANBOD 1B + overzicht bovenbouw ( 2de graad) 

regio Brugge 
 

 
 

 

Vanaf 27 maart 2023 (10u00) kan je jouw kind aanmelden voor 1A en 1B voor volgend schooljaar 

2023-2024. Je vindt hiervoor een link op de website van de school van keuze. Doorloop alle 

stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct 

verlopen is.   

 

Je kan aanmelden tot en met 21 april 2023 (20u00). Het tijdstip van de aanmelding speelt geen 

rol voor de rangschikking. 

Wat heb je nodig om aan te melden?  

- Een computer of smartphone met internet.  

- Je elektronische identiteitskaart 

- Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.  

- Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op: 

o Kids-ID 

o De isi+kaart 

o Een klever van het ziekenfonds  

- Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of 

personeelslid.  
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Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een 

kind van personeel.  

Je moet ook aanmelden tussen 27 maart 2023 (10u00) tot 21 april 2023 (20u00). Je hebt 

hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Het kind zal met 

voorrang geordend worden.  

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?  

Op de websites van de scholen kan je zien hoeveel vrije plaatsen er zijn.  

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?  

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije 

plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.  

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. 

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.  

Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing. 

Er zijn 3 resultaten mogelijk: 

• Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: Je mag inschrijven in de school.  

• Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: Je mag inschrijven in deze 

school en staat op de wachtlijst je andere scho(o)l(en) van hogere keuze.  

• Je hebt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen 

met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in de school, dan contacteren de 

school de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023).  

 

Heb je hulp nodig met aanmelden?  

Kom zeker langs op onze school, we helpen je graag verder met het aanmelden.  

Of ga langs bij: 

- Huis van het Kind, Weidestraat 81, 8310 Brugge 

- Vzw Wieder, Rozendal 3, 8000 Brugge 

- Ûze Plekke, Legeweg 85, 8200 Brugge  

- Toeleiders in diversiteit, aan de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling  

-  
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VTI Brugge - campus Vaartdijkstraat 

 
 

www.vtibrugge.be  

 

  

Infoavond: 3/03/2023, inschrijven op de website van de school: https://www.vtibrugge.be/nl 

 

VTI Brugge - campus Zandstraat 

 
 

www.vtibrugge.be  

 

Infoavond: 3/03/2023, inschrijven op de website van de school: https://www.vtibrugge.be/nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtibrugge.be/
https://www.vtibrugge.be/nl
http://www.vtibrugge.be/
https://www.vtibrugge.be/nl
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Technisch Instituut Heilige Familie ( TIHF of Maricolen) 

 
 

VIRTUEEL BEZOEK AAN DE SCHOOL 

https://maricolenbrugge.be/virtueel 

INFOVOORMIDDAG 1A en 1B 

zaterdag 18 maart 2023 

OPENDEURDAG 

zaterdag 22 april 2023 

 

 

 

 

 

 

https://maricolenbrugge.be/secundair-onderwijs/virtueel
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Hotel- en Toerismeschool Spermalie 

 
 

Op zondag 12 maart 2023 organiseren wij een infodag. 

Laat hier uw gegevens na: https://spermalie.info/info/KANDLL 

Ook op de volgende dagen volgen er nog infosessies. Meer info  volgt. 

• zaterdag 06/05/2023 van 13.00u tot 17.00u 

• zondag 07/05/2023 van 9.00u tot 17.00 

 

MAST – Sint-Andries ( Immaculata) 

 
 

13 februari 2023 

19 uur: Infoavond voor leerlingen en ouders. Starten in het secundair onderwijs in het eerste 

leerjaar A en het eerste leerjaar B op vestiging Sint-Andries.  

11 maart 2023 

9 tot 13 uur: Infovoormiddag voor de eerste graad met rondleiding op vestiging Sint-Andries. 

27 maart t.e.m. 21 april 2023 

Aanmeldingsperiode inschrijvingen eerste jaar. 

Digitale inschrijvingen voor eerste leerjaar A en eerste leerjaar B via link op onze website. 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspermalie.info%2Finfo%2FKANDLL&data=05%7C01%7Cbrecht.bekemans%40spermalie.be%7C75ea4f06ccc3466004f608db05c59177%7C2fce445e3b3f4cb7bf498d6e0fa1c1fe%7C0%7C0%7C638110118335005696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6B5sgovm2Y5vplb5ZBJ03t2bV%2Bl0K0xmdpvniwVLaeI%3D&reserved=0
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De Gastronomische School Ter Groene Poorte Brugge 

 
 

 

www.tergroenepoorte.be 

  

 

Save the date 

In 2023 hebben we verschillende infozaterdagen waarbij de school bezocht kan worden en waarbij alle 

praktijkafdelingen actief zijn. We voorzien een gepersonaliseerde rondleiding op maat. We vragen enkel 

om een telefonische afspraak te maken op 050 40 30 20 en dan plannen we een datum en een tijdslot 

naar keuze in. Tot binnenkort?  

 

Zaterdag 18 maart 2023 - Infodag met persoonlijke rondleidingen op het domein en door de 

praktijkafdelingen (op afspraak). 

Zaterdag 25 maart 2023 - Infodag met persoonlijke rondleidingen op het domein en door de 

praktijkafdelingen (op afspraak). 

Zaterdag 22 april 2023 - Infodag met persoonlijke rondleidingen op het domein en door de 

praktijkafdelingen (op afspraak). 

Zaterdag 6 mei 2023 - Infodag met persoonlijke rondleidingen op het domein en door de 

praktijkafdelingen (op afspraak). 

Zaterdag 13 mei 2023 - Infodag met persoonlijke rondleidingen op het domein en door de 

praktijkafdelingen (op afspraak). 

Zaterdag 3 juni 2023 - Infodag met persoonlijke rondleidingen op het domein en door de 

praktijkafdelingen (op afspraak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tergroenepoorte.be/
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GO! KTA Brugge ( Rijselstraat, Sint–Michiels) 

 
 

www.ktabrugge.be  

 

 

Heb je vragen of ben je benieuwd naar onze school? 

Neem gerust contact op! 

 

       Mail ons via info@ktabrugge.be. 

       Bel ons op 050 38 82 88. 

      Van harte welkom!  

Opendeurweekend op 23/4 en 24/4; individuele rondleidingen op afspraak ( 050 38 82 88) 

 

 

http://www.ktabrugge.be/
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Vrij Handels- en Sportinstituut ( VHSI) 

 
 

Opendeurdag op zondag  5/03/2023 om 10u. 

 

STAMINA 

 
 

www.stamina.be 

 

 

 

 

 

http://www.stamina.be/
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Alle secundaire scholen uit Brugge werken dit jaar met hetzelfde centrale aanmeldingssysteem dat 

beheerd wordt door de Vlaamse Overheid, om een schoolkeuze door te geven. 

Je meldt je aan via *het aanmeldingsformulier* tussen maandag 27 maart om 10 uur en donderdag 21 

april om 20 uur. (Het aanmeldingsformulier wordt hier binnenkort toegevoegd.) 

Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding 

correct verlopen is.   

 

 

Infodag op school:  Donderdag 2 maart: digital sneak peek en infodag: 11 maart 2023 vanaf 

10u30 tot 16u30 

 

MIA – Sint-Kruis ( Mariawende en Blydhove) 

 

 
 

www.wijzijnmia.be   

 

We organiseren enkele infomomenten: 

• Maandag 6 februari 2023, 19.00 u. - infoavond 1e middelbaar 

• Zaterdagvoormiddag 18 maart 2023 - infodag 1e middelbaar (op afspraak) 

• Zaterdagvoormiddag 6 mei 2023 - infodag hele secundaire school (op afspraak) 

• Vanaf maandag 3 juli - inschrijvingen zomervakantie (op afspraak), met avondopening op 3 juli 

Interesse? 

Contacteer ons telefonisch (050 35 11 69) of laat ons via een bericht weten langs welke weg we je 

gemakkelijk kunnen bereiken voor een afspraak. 

 

 

http://www.wijzijnmia.be/
https://www.wijzijnmia.be/nl/contact
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Land- en Tuinbouwinstituut Oedelem 

 
 

www.lti-oedelem.be 

 

Nocturne: 5/5/2023 van 18u30 tot en met 20u30 

Info – avond: 27/02/2023 om 19u 

Opendeurdag: 7/5/2023 van 14u tot en met 18u 

 

Sint-Jozefsinstituut – Zilverstraat  

 
 

 
 

www.sintjozefbrugge.be 

 

Om kennis te maken met onze school kan je hier een virtuele rondleiding volgen.  

We voorzien dit schooljaar ook twee infodagen: 

• zaterdag 22 april (14.00 u. – 18.00 u.) 

• zaterdag 24 juni (09.00 u. – 13.00 u.) 

 

 

 

http://www.lti-oedelem.be/
http://www.sintjozefbrugge.be/
https://www.sjsp.be/virtuele-rondleiding/

