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Programma

▪ Missie

▪ Troeven

▪ Studieaanbod

▪ Naar de grote school

▪ Communicatie

▪ De leerlingenraad

▪ Aanmelden en inschrijven



Missie

▪ Talenten ontdekken en ontwikkelen

• Communicatievaardigheden – sociale vaardigheden

• Keuzevaardigheid

• Verantwoordelijkheidszin

▪ Degelijkheid en ambitie

• Kennisverwerving - studievaardigheden

• Leerproces 

• Uitdaging

▪ Christelijke waarden

• Respect 

• Engagement 

• Bezieling

GROTE UITDAGING  - VEEL TROEVEN



Welbevinden

• Kennismakingsdagen

• Middagactiviteiten - schoolradio

• Stimulerende extra-muros activiteiten

• Naschoolse activiteiten

• Leerlingenraad



Zorgvisie

– 4 pijlers

– Zorgpiramide

– Hele team

• Klassenleraar/ vakleraar

• Studiecoaching 

• Zorgcoördinatoren

– Intakegesprekken

– Begeleidingsplannen op maat

– Sticordi-klassen

– Ondersteuning voorleessoftware 

– CLB

– Ondersteuningsnetwerk



Groene omgeving

▪ Meerdere speelplaatsen

▪ Picknick plaatsen

▪ Sportvelden

▪ Park

▪ Historische omgeving – lokalen met alle moderne 

middelen

▪ Nieuwe sporthal vanaf 2024



Bereikbaarheid

▪ 80% fietsers

▪ Acties rond veiligheid en zichtbaarheid: 

fietslicht, helm en hesje

▪ GO’s

▪ Samenwerking met de gemeente: 

infrastructuur,  fietsstraten

▪ De Lijn

▪ Schoolbus 535 (Holsbeek)

▪ Leuven / Aarschot

▪ Kiss-and-ride zone



Digisprong

▪ Laptopproject vanaf 2022-2023

▪ Huur laptop aan heel voordelige voorwaarden

▪ Ondersteunen van het leerproces

▪ Behalen van ICT doelen

▪ Verantwoord omgaan met de digitale wereld



Observerende en 

oriënterende  1ste graad

▪ Doel: oriënteren en voorbereiden op een bewuste 

studiekeuze
▪ Interesses en capaciteiten ontdekken en ontwikkelen

▪ Alle vormingscomponenten komen aan bod

▪ Verschillende beheersingsniveaus: elke leerling wordt uitgedaagd 

op zijn niveau

▪ 2de jaar: kennis maken met de domeinen: basisopties



Studieaanbod MCR



▪ Algemene vorming

• 4 uur Frans

• 2 uur M&S

• Muziek en Beeld

▪ Opties

• Project en Flex

• Klassieke Talen

▪ Talentuur

▪ Projectdagen

Eerste leerjaar A



▪ Verbredend

▪ Klasdoorbrekend

▪ Project

• Doorschuifsysteem

• 4 x 7 weken

• STEM

• MT&W

• M&W

• E&O

• Ervaringsgericht leren

Optie Project & Flex



• Flex

• Remediëring op maat

• Verdieping – BZL

• ICT

• Zelfsturend

• Kleine groepen

• Leraar = coach

• Geen evaluatie

Optie Project & Flex



▪ Hulp bij leren vreemde talen

▪ Verhalen over de Romeinen

• Levenswijze

• Kunst 

• Goden

• Link met het heden

• Kennismaking Grieks

Optie Klassieke Talen



• Verkennen wat je graag doet 

• Focus ligt op het doen

Talentuur



• Hele dag rond bepaalde thema’s

• Binnen of buiten het domein

• Doelen funderend leerplan

• Doelen ICT-leerplan

Projectdagen



Tweede leerjaar A

▪ Algemene vorming

▪ Basisopties

▪ Leerplan

▪ Geen voorafname 

2de graad

▪ Differentiatie

▪ Flex: wiskunde –

Frans – Nederlands 

– ICT-vaardigheden



▪ Alle mogelijkheden blijven open 

▪ Aanbod MCR

▪ Latijn

▪ Natuurwetenschappen

▪ Humane wetenschappen

▪ Moderne Talen

▪ Economische wetenschappen

Oriëntatie 2de graad



Naar de ‘grote’ school

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=troeven&source=images&cd=&cad=rja&docid=TBtqSjSVTrVdcM&tbnid=1Kjrv91oefiahM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ls-krediet.be/onze-troeven&ei=dz8rUdPRE8Tw4QSrn4AQ&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjCNEl82Kxu-jgACc3D9x4_5pIZCgMdw&ust=1361874562327746


Ouders en leerling

- Uitgebreid informeren

- Keuze maken

School

- BaSO-fiche, attest of diagnostisch verslag,      

medische info

- Intakegesprek op vraag (mei – juni 2022)

- Klasindeling 

Informatieverwerking 

vooraf



1 september: onthaaldag

- Kennismaking met de klasgenoten

- Kennismaking met de klasleraar (titularis)

- Kennismaking met domein

- Kennismaking met de meters en peters

– Leerlingen van 5de en 6de jaar

– Vertrouwenspersonen van de klas

– Begeleiden klassenactiviteiten gedurende het schooljaar



Wo 7 – do 8 – vr 9 september  

kennismakingsdagen

• Drie dagen Maasmechelen 

• Alle leerlingen van het eerste jaar

• 16 meters en peters

• 16 leerkrachten eerste jaar
• Samen leven en amuseren (teambuilding)

• Sport- en spelactiviteiten

• Uitleg over de leerlingenraad en

de subraden



Een ‘gewone’ schooldag

8.20 u. De eerste bel gaat, de poort sluit

8.25 u. De tweede bel gaat, we verzamelen in de rij

8.30 u. – 9.20 u. Eerste lesuur

9.25 u. – 10.15 u. Tweede lesuur

10.15 u. – 10.25 u. Pauze

10.30 u. – 11.20 u. Derde lesuur

11.25u. – 12.15 u. Vierde lesuur

12.15 u. – 13.10 u. Middagpauze

13.15 u. – 14.05 u. Vijfde lesuur

14.10 u. – 15.00 u. Zesde lesuur

15.00 u . 15.10 u. Pauze

15.15 u. – 16.05 u. Zevende lesuur

16.05 – 17.00 u. Avondstudie voor wie wil



Communicatie (1) 

• Contactpersonen:

– Klassenleerkracht

– Vakleerkracht

– Graadcoördinator

– Zorgcoördinator

– Directie

• Schoolagenda 

• Leerplatform: Smartschool 

• Skore 



Communicatie (2)

• Infoavonden
– Nieuwe leerlingen

– Studiekeuzemomenten

• Oudercontacten: 4 à 5 x per jaar 

• Leerlingcontacten

• Vrijdagmail
– Berichten

– Brieven

• Ouderraad - schoolraad



Rapporten

• Vakrapporten

– Dagelijks werk: toetsen en taken

• 1ste graad: 50%

• Syntheserapporten

– Kerstmis, Pasen en juni

• Juni: attestering - advies



Leerlingenraad (1)

• Bestuur

– Inspraak, o.a. via enquêtes

– Traject met VSK over leefregels

– Organisatie leerlingenbar

– Schoolraad

• Peter en meterwerking

– Kennismakingsdagen

– Klasactiviteiten

– Vertrouwenspersoon



Leerlingenraad (2)

• Sportraad

– Naschoolse sport

– Middagsport

• Feestraad

– Halloween

– Sinterklaas

– Carnaval

– Valentijn

– Schoolradio



Leerlingenraad (3)

• Zinners

– Vieringen

– Kleine activiteiten om 

welbevinden te 

bevorderen

– Vastenactie

• Milieuraad

– Milieuprojecten op school

– Appelsapverkoop

– XIU-actie



Leerlingenraad (4)

• Cultuurraad

– Culturele avonden

– Gedichtendag

– Schoolkrant: Rotselaars’ Echo

• Technisch Team

– Ondersteuning

• Geluid

• Belichting

• Decor



Aanmelden en inschrijven

▪ 184 plaatsen 

▪ 34 indicator

▪ 150 niet-indicator



Wie?

Het samenwerkingsverband.
32



• 78 secundaire scholen in Vlaams-Brabant en de regio 

Mechelen hebben gekozen om samen aan te melden via één 

centrale databank.

– Gemeenschapsonderwijs (GO!)

– Katholiek Onderwijs Vlaanderen

– Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)

– Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

• Samen vormen zij aanmelden.school 

(zie https://aanmelden.school) 

ÉÉN AANMELDSYSTEEM IN RUIME 
REGIO

https://aanmelden.school/




Waarom? 

De overwegingen.
35



WAAROM ORGANISEREN WIJ EEN 

AANMELDPROCEDURE?

• Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen 

in de school van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.

• We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten 

ontstaan.

• We willen voorkomen dat kinderen in meer dan één school van 

onze deelnemende scholen effectief ingeschreven worden.

• 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.

36



Wat? 

De basisprincipes.
37



EERST AANMELDEN - DAN 

INSCHRIJVEN

• Aanmelden

Elektronisch laten weten in welke 

school/scholen jij je kind wenst in te schrijven

• Inschrijven

Je hebt een effectieve toewijzing ontvangen en 

je schrijft je kind in. Als ouder ga je akkoord 

met het pedagogisch project en het 

schoolreglement van de school.   

38
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WETTELIJK

mogelijk:

• Chronologie

• Toeval (in combinatie met 

overige criteria)

• Schoolvoorkeur (in 

combinatie met overige 

criteria)

verplicht:

• Voorrangsgroepen

• Dubbele contingentering

niet toegestaan voor het 

secundair onderwijs: 

• Afstand tot de school

ORDENINGSCRITERIA

Binnen 

AANMELDEN.SCHOOL:

1.Eerst schoolvoorkeur(en)

2.Dan een toevalsfactor

Rekening houdend met:

•Voorrangsgroepen

•Dubbele contingentering



SCHOOLVOORKEUREN

Je kiest zelf hoeveel schoolvoorkeuren je 

aangeeft. 

Meerdere scholen aanduiden:

•Heeft geen impact op de kans om een plaats 

in de school van 1ste voorkeur te krijgen

•Verhoogt de kans op een plaats in een school

→ verschillende scholen verkennen

→ alle scholen die je voorkeur hebben 

aanduiden
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• Broers en zussen van leerlingen schooljaar 2021-

2022

• Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen 

of andere kinderen op hetzelfde adres

• Kinderen van personeel

• Deze voorrang is enkel geldig in de school waarin 

de broer/zus/personeelslid zich bevindt

VOORRANGSGROEPEN
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• Doel = streven naar sociale mix en sociale cohesie

• Indicatorleerling voldoet minstens aan één van de volgende 

indicatoren:

• het gezin ontving minstens één schooltoelage van de 

Vlaamse Gemeenschap (in voorafgaand schooljaar of 

schooljaar ervoor);

• de moeder is niet in het bezit van een diploma van het 

secundair onderwijs.

• Een niet-indicatorleerling beantwoordt aan geen van beide 

indicatoren.

• Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van 

bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere 

indicatoren beantwoordt.

DUBBELE CONTINGENTERING



TOEVALSFACTOR…?

- De volgorde van aanmelden heeft geen belang  

- Aangemelde leerlingen worden willekeurig 

gerangschikt voor hun eerste schoolvoorkeur. Wie 

niet toegewezen wordt aan deze schoolvoorkeur, 

wordt opnieuw willekeurig gerangschikt voor zijn 

volgende schoolvoorkeur, en zo verder. Zo 

worden alle aanmeldingen verwerkt per 

schoolvoorkeur.

43



TOEVALSFACTOR…?

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

▻ Je wordt toegewezen aan de school van 1e keuze: T-

nummer (toewijzing): inschrijven in deze school

▻ Je wordt toegewezen aan een school van een lagere 

keuze: 

▻ T-nummer (toewijzing): inschrijven in deze school

▻ R-nummer(s) (reserve):  op wachtlijst van scholen van hogere 

keuze 

▻ Je wordt aan geen enkele school toegewezen. 

▻ R-nummer(s) (reserve):  op wachtlijst van alle scholen waarvoor je 

hebt aangemeld 

▻ Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

44
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SCHOOLVOORKEUR

+ VOORRANG

+ DUBBELE CONTINGENTERING

+ TOEVALSFACTOR

= …?

HET ALGORITME !

https://www.youtube.com/watch?v=BlpO6G7ZIJs


1A OF 1B?



1A OF 1B?

• getuigschrift basisonderwijs ➔ aanmelden voor 1A

• geen getuigschrift basisonderwijs ➔ aanmelden

voor 1B

• twijfel over 1A/1B ➔ aanmelden voor beiden

▻ toewijzing eventueel voor beiden

▻ inschrijven voor beiden kan perfect!

(Na 30/06 is er zicht op het getuigschrift en

wordt de keuze gemaakt tussen 1A en 1B. De 

leerling wordt dan in één van de 2 

uitgeschreven.)
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Wanneer?

De tijdlijn
48



TIJDSLIJN



Hoe?

Een concreet stappenplan
50



NODIG:

• Een computer met internet (niet met Internet Explorer!)

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

• Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de 

achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links 

bovenaan).

• Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van 

het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

STAP 1



• Klik op “AANMELDEN” 

STAP 2



• Maak een 

account aan

STAP 3



• Je krijgt een mail met een bevestigingslink.

• Kies het icoontje dat voor u van toepassing is en klik erop.

STAP 4



• Je krijgt het onderstaande te zien.

• Klik op “Doorgaan”.

STAP 5



• Klik op “een kind aanmelden” 

STAP 6



• Vul alle gevraagde gegevens in

STAP 7



• Geef je schoolvoorkeur(en) aan

• Doorloop alle stappen

• Herhaal (indien nodig) voor kind 2 of 1A+1B

• Je ontvangt ter bevestiging een e-mail en controleert deze.

STAP 8



STAP 9 : even geduld



• Controleer je mailbox

STAP 10

Mail met T-nummer

•Je hebt een school Toegewezen 

gekregen.

•Je hebt een uitnodiging tot inschrijven 

ontvangen.

Mail met R-nummer

•Je hebt een Reservenummer 
gekregen.
•Het R-nummer geeft aan wat je positie 
is op de reservelijst.



STAP 10

Mail met T-nummer

•Je hebt een school Toegewezen 

gekregen.

•Je kan tot 2 juni naar de toegewezen 

school om in te schrijven.

Mail met R-nummer

•Je hebt een Reservenummer 
gekregen.
•Dit R-nummer geeft aan wat je positie 
is op de reservelijst.
•Je wordt door de school gecontacteerd 
zodra er een plaats beschikbaar is.
•Je kan je eventueel vrij inschrijven of 
op de wachtlijst laten zetten van een 
andere school.





Vragen? Problemen?

De Helpdesk
63



VRAGEN OVER SCHOLEN, AANBOD, 

INHOUD?

→ Informeer je in de REGIO

Contacteer de school of het 

regionaal aanspreekpunt☎



TECHNISCHE OF PROCEDURELE 

VRAGEN OF PROBLEMEN?

→ Informeer je bij de centrale HELPDESK

info@aanmelden.school

tijdens de aanmeldperiode en na de toewijzing zal 

er ook telefonisch contact mogelijk zijn 

→ voor alle informatie:

http://aanmelden.school

☎

mailto:info@aanmelden.school
http://aanmelden.school/


ZIJN ER NOG VRAGEN?
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• 9 mei – 2 juni: inschrijven!

– Invullen van online-formulier

– Kiezen voor:

• Project & flex / Klassieke talen

• Talentuur

– Documenten ondertekenen + terugsturen

– Intake-gesprek bij extra zorgvraag

– Ten laatste 3 juli: inleveren documenten
• Getuigschrift basisonderwijs (origineel !!) 

• Kopie rapport  6de leerjaar

• BaSO-fiche (indien voorhanden), attest of diagnostisch 

verslag, medische info   

Inschrijven MCR



Inschrijvingen 

2de tot 6de jaar

• Aanmelden via een link op onze website van 16 mei 

(10u.) tot 3 juli (14u.).

• Toekenning onder voorbehoud dat er plaats is. 

• Volgorde van aanmelden wordt gebruikt om de 

beschikbare plaatsen toe te kennen.

• Verplicht intakegesprek op 1 of 4 juli. 

• Op 6 juli worden de plaatsen toegekend + communicatie.

• Aanmeldingen vanaf 4 juli enkel via mail naar de 

pedagogisch directeur (bartschollen@montfort.be).

mailto:bartschollen@montfort.be


Mailtje naar 

marijkecrab@montfort.be

bartschollen@montfort.be

Website

www.montfort.be

Vragen

mailto:marijkecrab@montfort.be
mailto:bartschollen@montfort.be

