Ken jij de afspraken
voor de inschrijvingen
in het secundair onderwijs?

SCHOOLJAAR

2021-2022

www.naarschoolinsinttruiden.be

VOOR ALLE SECUNDAIRE SCHOLEN
IN SINT-TRUIDEN
De inschrijvingsafspraken gelden voor alle
leerlingen die naar het eerste jaar van het
secundair onderwijs gaan.
Broers en zussen
van reeds
ingeschreven
kinderen

Kinderen
van personeel
van de school

Kinderen met
campusvoorrang

Naar het secundair onderwijs gaan, is een grote
stap in je leven. Er komt heel wat informatie
vanuit verschillende hoeken naar je toe.

Inschrijven kan vanaf maandag 25 januari 2021 tot en
met vrijdag 12 februari 2021 tijdens de openingsuren.

Sociale mix

Inschrijven kan vanaf maandag 1 maart 2021 tot en
met vrijdag 26 maart 2021 tijdens de openingsuren
(niet voor buitengewoon onderwijs).

Iedereen kan
Inschrijven

Vanaf maandag 19 april 2021 tijdens de openingsuren.

HOE VERLOOPT DE INSCHRIJVING?
De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Bij de inschrijving
teken je dat je akkoord gaat met het pedagogisch project en
het schoolreglement. Je kind wordt pas dan ingeschreven in
het inschrijvingsregister. Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven.

	Wil je weten hoeveel vrije plaatsen er nog beschikbaar zijn
in de school van je keuze?
Surf naar www.naarschoolinsinttruiden.be

Je start in 1A of 1B
Het grootste deel van de vakken (27 lesuren) in 1A
en 1B is in alle scholen hetzelfde. Daarnaast bieden
de scholen een keuzepakket van 5 lesuren aan. In het
keuzegedeelte zijn er wel verschillen tussen de scholen.
J e hebt een getuigschrift basisonderwijs?
Je start in de A-stroom (1A)
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de
basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Je hebt geen getuigschrift basisonderwijs?
Je start in de B-stroom (1B)
In 1B krijg je de kans om de leerstof van het lager onderwijs te herhalen. Je krijgt natuurlijk ook nieuwe vakken.
Twijfel je nog of heb je vragen?
D
 e school helpt je graag!
Vanaf het 2de jaar kan je inschrijven vanaf
19 april 2021

NOG VRAGEN?
Hiermee kan je terecht bij:

D
 eskundige Lokaal Overlegplatform
Gelijke Onderwijskansen (LOP), Wim Verkammen
T 02 553 07 11 | wim.verkammen@ond.vlaanderen.be
V
 oorzitter LOP, Johan Boucneau
johan@boucneau.be

Overzicht scholen
secundair onderwijs Sint-Truiden
GO! Atheneum Sint-Truiden

Hasp-O Katholiek Onderwijs in Haspengouw

CAMPUS TICHELRIJ

HASP-O CENTRUM ABDIJ

HASP-O STADSRAND

1ste graad A- en B-stroom
Tichelrijlaan 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 21 24
info.tichelrij@atheneumsinttruiden.be
www.atheneumsinttruiden.be

1ste graad
Plankstraat 11 | 3800 Sint-Truiden
T 011 70 50 00
info.centrum-abdij@hasp-o.be
www.hasp-o.be/centrum

 iestersteenweg 146
D
3800 Sint-Truiden
T 011 68 23 39
info.stadsrand@hasp-o.be
www.hasp-o.be/stadsrand

Infomoment:
• ouders/leerlingen 6de leerjaar:
do 11-02-2021 | digitaal

 de en 3de graad
2
Diesterstraat 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 70 50 00
info.centrum-abdij@hasp-o.be
www.hasp-o.be/centrum

---

CAMPUS SPEELHOF
2de en 3de graad ASO, BSO en TSO
Speelhoflaan 9 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 43 47
info.speelhof@atheneumsinttruiden.be
www.atheneumsinttruiden.be
Opendeurdag:
zo 07-03-2021 | digitaal of fysiek

Kennismaking en info
za 13-03-2021 en zo 14-03-2021
onder voorbehoud en op afspraak
Infomomenten:
• Wat na het 2de jaar
secundair onderwijs?
vr 02-04-2021 | 17u - 20u
• Wat na het 4de jaar
secundair onderwijs?
di 20-04-2021 | 19u

---

HASP-O ZEPPEREN

Kasteelstraat 53 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 63
info.zepperen@hasp-o.be
www.hasp-o.be/zepperen

---

HASP-O CENTRUM
GILDESTRAAT

GO! Het Kompas
methodeonderwijs
Sint-Truiden
1ste graad A-stroom
2de en 3de graad ASO
Tichelrijlaan 1 l 3800 Sint-Truiden
T 011 68 21 24
evelien.boonen@methodehetkompas.be
www.methodehetkompas.be
Infomoment:
• di 02-02-2021 | 19u
Try-out op inschrijving
(workshops voor leerlingen die
niet met de klas langskomen):
• wo 10-02-2021 | 13u30 - 15u30

2de en 3de graad
Gildestraat 22 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 22 34
info.centrum-gildestraat@hasp-o.be
www.hasp-o.be/centrum
Kennismaking en info
za 13-03-2021 en zo 14-03-2021
onder voorbehoud en op afspraak
(vindt plaats in de Plankstraat 11)

Infomomenten:
• Wat na het 2de jaar
secundair onderwijs?
vr 02-04-2021 | 17u - 20u
• Wat na het 4de jaar
secundair onderwijs?
di 20-04-2021 | 19u
Opendeurdag:
datum nog te bepalen

Infomomenten:
• Wat na het basisonderwijs?
vr 12-03-2021 | digitaal
• Wat na het 2de en 4de jaar
secundair onderwijs?
zo 25-04-2021 | op afspraak
Opendeurdag:
zo 25-04-2021 | op afspraak
---

HASP-O ZUID

Buitengewoon secundair onderwijs
Naamsesteenweg 167 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 09 47
info.zuid@hasp-o.be
www.hasp-o.be/zuid
Opendeurdag:
za 08-05-2021 | op afspraak

Voor de meeste recente info:
www.hasp-o.be/opendeur-inschrijvingen

Bezoeken van de school kan
steeds op afspraak via
evelien.boonen@methodehetkompas.be

Je kan ook terecht bij Centrum Leerlingenbegeleiding:
Informeer je vooraf bij
de school over:
STUDIEMOGELIJKHEDEN
BEREIKBAARHEID
KOSTEN

GO!
CLB NOVA

VRIJ CLB LIMBURG,
AFDELING SINT-TRUIDEN

Ambiorixstraat 51 | 3700 Tongeren
T 012 23 12 39
info@go-clbnova.be
www.go-clbnova.be

Gazometerstraat 7 | 3800 Sint-Truiden
T 011 58 62 10
sinttruiden@vrijclblimburg.be
www.vrijclblimburg.be

VU: Hilde Vautmans, schepen van Flankerend onderwijs, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Opendeurdag:
• zo 25-04-2021 | digitaal of fysiek

Infomomenten:
• Wat na het basisonderwijs
en 2de, 4de en 6de jaar
secundair onderwijs?
za 24-04-2021 en zo 25-04-2021
op afspraak
Opendeurdagen:
za 24-04-2021 en zo 25-04-2021
op afspraak

