Organisatie van de inschrijvingen voor volgend
schooljaar (2021-2022)
•

Hou rekening met een mogelijke verstrenging van het pandemieniveau voor
inschrijvingen voor volgend schooljaar (2021-2022).

•

Opendeurdagen zijn mogelijk in het basisonderwijs in fase geel. In het
secundair onderwijs zijn ze enkel mogelijk in fase groen.

Fase geel
•

In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek)
plaatsvinden in het basisonderwijs, als de nodige veiligheids- en hygiëne
maatregelen gerespecteerd worden.

•

Inschrijvingen in het secundair onderwijs en ook in de hogere leerjaren van
het gewoon secundair onderwijs en de leertijd kunnen enkel op afstand (bij
inschrijvingen op afspraak kan immers de chronologie niet gegarandeerd
worden).

•

Inschrijvingen van toegewezen leerlingen na een aanmeldingsprocedure
kunnen op afspraak gebeuren. Ook inschrijvingen die starten voor de eerste
schooldag van maart in scholen die geen leerlingen weigeren, kunnen op
afspraak. In het secundair onderwijs zijn deze contacten uitzonderlijk.

•

Scholen secundair onderwijs kunnen ouders en (kandidaat-) leerlingen op
school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving
(handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er
geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen,
volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang
heeft tot digitale alternatieven.

•

Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase oranje
•

In fase oranje gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, op
afstand (digitaal of telefonisch). Respecteer altijd de chronologie van de
inschrijvingen.
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•

Inschrijvingen van toegewezen leerlingen na een aanmeldingsprocedure
kunnen uitzonderlijk op afspraak gebeuren. Ook inschrijvingen die starten
voor de eerste schooldag van maart in scholen die geen leerlingen weigeren,
kunnen uitzonderlijk op afspraak.

•

Scholen kunnen ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor
bv. een rondleiding of voor het formaliseren van de inschrijving (bv.
handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er
geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen,
volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang
heeft tot digitale alternatieven.

•

Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase rood
•

In fase rood gebeuren de inschrijvingen, in het basis en secundair onderwijs,
uitsluitend op afstand (digitaal of telefonisch). Dit geldt voor alle
inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs, ook voor de
inschrijvingen voor de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs
en de leertijd.

•

Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.

•

Ouders of kandidaat-leerlingen op school ontvangen is niet
toegestaan. Formaliseer een inschrijving bij voorkeur elektronisch in deze
fase. Dit kan ook op school, eens dat weer kan conform de
veiligheidsmaatregelen in fase oranje of geel.

Bron: Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - scholen - Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming (vlaanderen.be)
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