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Veelgestelde vragen i.v.m. het aanmelden en inschrijven (FAQ)
Wie meldt aan?
Alle kinderen, ook broers, zussen en kinderen van personeel, die willen starten in 1A of 1B.
Hoe moet ik aanmelden?
1. Eerst moet je een account aanmaken.
Je surft naar https://aanmelden.school en klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina. Je kiest: ‘ik heb geen account’. Je registreert
je. Je ontvangt een e-mail en je bevestigt je account via de link in de mail. Contoleer ook je ongewenste mails.
2. Daarna kan je je kind aanmelden
Je surft naar https://aanmelden.school en klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina. Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in. Je
geeft de gegevens op van je kind en de schoolkeuze(s) op. Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging. Controleer de
gegevens in de e-mail op eventuele fouten.
Ben ik na het aanmelden ingeschreven in VIA?
Nee, na het aanmelden ontvang je een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. Dit is geen inschrijving.
Wanneer weet ik of mijn kind is toegewezen aan VIA?
Op 06/05/21 ontvang je een e-mail met daarin de school waaraan je kind werd toegewezen.
Ik heb geen e-mail ontvangen. Wat nu?
De mail komt toe op het e-mailadres dat gebruikt is om het account aan te maken. Controleer of de e-mail niet terecht gekomen is bij je
ongewenste mails.
Via Secundair Onderwijs – Eerste Graad
Waaibergstraat 5 | 3300 Tienen
016 81 98 01 | eerstegraad@viatienen.be
www.viatienen.be

Hoe moet ik inschrijven?
In de mail van 06/05/21 staan de instructies om digitaal in te schrijven.
Tot wanneer heb ik tijd om het ticket om te zetten in een inschrijving?
Dit kan tot en met 03/06/21. Het is belangrijk dat je vóór het verstrijken van deze termijn inschrijft. Na 03/06/21 vervalt het ticket. Je
kind kan dan ingeschreven worden via de vrije inschrijvingen, als er nog plaats is.
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
De computer verdeelt de plaatsen op basis van:
1. voorrangsbepalingen (broer/zus/kinderen van personeel; indicator en niet-indicatorleerling)
2. schoolvoorkeur
3. toeval.
Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven.
Wat als ik niet toegewezen wordt aan de school van mijn eerste keuze?
Je kan je kind inschrijven in de toegewezen school en je staat op de wachtlijst van de school van je eerste keuze. Je kan jouw dossier
opvolgen via de website https://aanmelden.school.
Ik heb al een kind dat school loopt in VIA secundair. Krijg ik voorrang?
Ja, broers en zussen van leerlingen die ingeschreven zijn in VIA secundair krijgen voorrang in VIA. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers
en -zussen of andere kinderen die op het hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?
Vanaf 10/05/21 starten de vrije inschrijvingen via https://aanmelden.school.
Als de school nog vrije plaatsen heeft, kan je je kind onmiddellijk inschrijven. Als de school geen vrije plaatsen heeft, wordt je kind op de
wachtlijst geplaatst.

