
Tijdsschema inschrijvingen voor BuSO 

Berkenbeek schooljaar 2021-2022 

MA 

22/02 

Start 

Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen 

VR 

05/03 

Einde 

Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen 

ZA 

06/03 
Publicatie vrije plaatsen op de website 

MA. 08/03  

8.00 uur 

Start 

Aanmeldingsperiode via website 

VR. 12/03  

17.00 uur 

Einde 

Aanmeldingsperiode via website 

Di. 16/03 – 

Vr. 19/03 
Berichtgeving rond het resultaat van de 

aanmelding 

22/03 (8.00u)          

-23/04 (17.00u) 
Inschrijvingsperiode voor jongeren die via de 

aanmelding plaats hebben binnen onze school 

MA 

26/04 
Start vrije inschrijvingen 



Jongeren waarvan de broers of zussen al zijn inschreven in onze school 

en jongeren waarvan de ouder(s) een personeelslid is van onze school, 

krijgen voorrang om zich in te schrijven. 

Als u tot deze voorrangsgroepen behoort, kan u zich komen inschrijven 

vanaf maandag 22 februari 2021 tot en met vrijdag 5 maart 2021.  Deze 

inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak in de school mits het 

naleven van alle veiligheidsvoorschriften inzake covid-19.                                                                                                              

Deze publicatie zal plaatsvinden op onze website: 

www.berkenbeek.be.  En dit op zaterdag 6 maart 2021.   

Vanaf maandag 8 maart 2021om 8.00u tem vrijdag 12 maart 2021  

17.00u. kan je je kind aanmelden via de link op onze website: 

www.berkenbeek.be.  Is er onduidelijkheid omtrent de oriëntering, 

graag contact opnemen met de ortho’s van onze school voor 8 maart 

2021 !  U kan hen telefonisch contacteren (03/669.67.73)of bereiken via 

mail: 

Ortho OV1 type 2:  helena.peters@berkenbeek.be 

Ortho OV1 type 9 (OVA): annelies.stevens@berkenbeek.be 

Ortho OV2 type 2:  laura.vanalphen@berkenbeek.be 

Ortho OV3 type BA/9: laura.vanalphen@berkenbeek.be 

Wat heb je nodig ?  

- Het rijksregisternummer van je kind 

- Een computer met internet 

- Het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (verslag M-

decreet), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB document.  

Hierop kan u het type terugvinden waarvoor je je kind moet 

aanmelden. 

1.Start inschrijvingsperiode 

voorrangsgroepen 

3.Start aanmeldingsperiode via website 

2.Publicatie vrije plaatsen op de website 

http://www.berkenbeek.be/
mailto:helena.peters@berkenbeek.be
mailto:annelies.stevens@berkenbeek.be
mailto:laura.vanalphen@berkenbeek.be
mailto:laura.vanalphen@berkenbeek.be


De vrije plaatsen worden verdeeld volgens 2 criteria: 5% chronologisch 

en 95% per toeval. 

Chronologisch: als u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en u 

drukt op ‘verzenden’, wordt er een tijd geregistreerd.  Alle jongeren 

worden chronologisch geordend.  De jongere bovenaan deze lijst krijgt 

een plaats toegewezen tot alle plaatsen voor dit criterium ingenomen 

zijn. 

Toeval: alle jongeren krijgen een nummer.  Deze nummers worden 

ingegeven in een digitale toevalsgenerator.  Dit systeem ordent de 

kinderen op toeval.  Het kind bovenaan deze lijst krijgt al eerste een 

plaats toegewezen tot alle plaatsen voor dit criterium ingenomen zijn. 

U ontvangt tussen 16/03 en 19/03/2021 via mail een bericht waarin 

vermeld staat of u al dan niet een plaats hebt binnen onze school 

alsook de datum en het uur waarop u wordt verwacht voor de 

effectieve inschrijving.  Deze mail zal gepaard gaan met een 

leesbevestiging. Gelieve deze met ‘ja’ te beantwoorden. 

Als er geen plaats is voor uw kind in de opleidingsvorm of het type 

waarvoor u wil inschrijven, kom je op de wachtlijst te staan. De plaats 

die uw kind op de wachtlijst inneemt, zal vermeld staan in deze mail.  Er 

kan nog altijd een plaats vrijkomen voor uw kind.  We zullen dan zelf 

contact opnemen.  De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2021.  

Scholen zijn verplicht om de volgorde van deze wachtlijst te 

respecteren tot die datum. 

Als uw kind is aangemeld, is het immers nog niet ingeschreven.  Dit kan 

vanaf maandag 22 maart 2021 tem 23 april 2021. 

Je brengt steeds volgende zaken mee bij inschrijving: 

- Het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (verslag M-

decreet), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-

document.  Hierop kan u het type terugvinden waarvoor je je 

kind moet aanmelden. 

- ID-kaart of kids ID van uw kind. 

 

 

 

4.Berichtgeving rond het resultaat van de       

aanmelding + start van de inschrijvingsperiode 

1.  



 

Als u niet hebt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode, kan u nog 

steeds contact opnemen met de school waar dan bekeken zal 

worden of er nog plaats is.  Dit kan vanaf maandag 26 april 2021. 

 

Voor vragen, kan u steeds terecht op het nummer 03/669.67.73 of via 

secundaireschool@berkenbeek.be 

ultaat van de aanmelding 

5.Start vrije inschrijvingen 
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