
Je kind inschrijven in het KTA Brugge? 
Voor alle kinderen die naar het 1ste jaar van het secundair onderwijs gaan

          
         NIEUW!
EERST AANMELDEN,       
  DAN INSCHRIJVEN

Inschrijvingen voor 
schooljaar 2023-2024



Zit er al een grotere broer of zus in de school van je keuze?
Je moet je kind aanmelden, maar goed nieuws voor jou.
Je kind krijgt voorrang en heeft zeker een plaats in de school van de grotere broer of zus.
Vergeet niet om je kind aan te melden, anders verlies je je voorrang.
Dit geldt ook voor kinderen van personeel. 
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Voor het eerst naar het secundair onderwijs
Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar van het secundair onderwijs (1A of 1B) melden 
zich eerst aan en schrijven dan pas in op school.
Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft in welke scholen je je kind het liefst 
wil inschrijven. Dat kan via een computer, een tablet of een smartphone.

Zit er geen grotere broer of zus in de school van je keuze?
Ook jij moet je kind eerst aanmelden, dit kan vanaf 27 maart 2023 via volgende link : 
KLIK HIER of via de link op onze website : www.ktabrugge.be

https://bruggeso.aanmelden.vlaanderen/
http://www.ktabrugge.be


Behaalt je kind het getuigschrift basisonderwijs?
Bespreek dit best met de klasleerkracht of zorgleerkracht van de basisschool vooraleer je je kind aanmeldt. 

Lorem Ipsum
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Is het nog niet zeker of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal behalen? 
→ Meld je kind aan voor 1A en 1B!
Een plaats in 1A kan achteraf niet meer omgezet worden in een plaats in 1B of omgekeerd. 

Mijn kind behaalt het 
getuigschrift basisonderwijs?

Ja
Ik weet het nog niet, ook niet 

na gesprek met de 
klas-/zorgleerkracht

Aanmelden voor 1A en 1BAanmelden voor 1B **Aanmelden voor 1A 

Nee

** Uitzonderlijk kunnen leerlingen met getuigschrift basisonderwijs ook naar 1B mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad 1B, 
een schriftelijk akkoord van de ouders en na gunstig advies/gesprek met het CLB.
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Wanneer moet ik mijn kind aanmelden en wanneer kan ik inschrijven in KTA?

Stap 1: van 27 maart 2023 (10u00) tem 21 april 2023 (20u00) 
KLIK HIER of surf naar de link op onze website: www.ktabrugge.be
 en meld je kind aan.

Stap 2: uiterlijk 15 mei 2023 
Je ontvangt een ticket ten laatste op 15 mei 2023.

Stap 3: van 16 mei 2023 tem 12 juni 2023
Je gaat naar de school met je ticket om je kind in te schrijven.

https://bruggeso.aanmelden.vlaanderen/
http://www.ktabrugge.be
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Wat is nu aanmelden?
Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke scholen je je kind graag wenst in te schrijven. 
Je duidt via onze website de scholen aan in de volgorde van je voorkeur. De school die jouw voorkeur heeft, 
komt op de eerste plaats. Je duidt best meerdere scholen aan. 

Aanmelden is geen snelheidswedstrijd
Tijdens de aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen verzameld. Het tijdstip van aanmelden is hier dus 
niet van belang. Pas na het afsluiten van de aanmeldingsperiode begint de computer aan het rekenwerk. Alle 
geregistreerde aanmeldingen worden dan gerangschikt op basis van het aantal vrije plaatsen. Kinderen van 
personeel en broers en/of zussen genieten hier wel voorrang.  

Meer aanmeldingen dan vrije plaatsen? 
De computer rekent verder op basis van je schoolkeuze en de vrije plaatsen. Zijn er meer aanmeldingen dan 
vrije plaatsen, dan rekent hij verder op basis van een toevalsnummer. 

Stap 1: van 27 maart 2023 (10u00) tem 21 april 2023 (20u00)
KLIK HIER of surf naar de link op onze website www.ktabrugge.be en meld je kind aan

https://bruggeso.aanmelden.vlaanderen/
http://www.ktabrugge.be


Hulp nodig bij aanmelden?
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Je hebt zelf geen computer of je wordt graag geholpen bij het aanmelden?
Wij helpen jou graag verder. 

Neem eerst contact op met de school voor een afspraak : 050 / 388 288 
of stuur een e-mail naar info@ktabrugge.be

mailto:info@ktabrugge.be
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Na de aanmeldingsperiode krijg je een e-mail of een brief met het resultaat van je aanmelding. 

Je ontvangt de melding of het ticket ten laatste op 15 mei 2023. 

Op het ticket staat in welke school je je kind kan gaan inschrijven. 

Stap 2: uiterlijk 15 mei
Je ontvangt thuis een ticket
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Aanmelden betekent niet dat je kind al is ingeschreven in de school. 
Ga nu met je ticket naar de school om je kind in te schrijven. Neem alvast ook het identiteitsbewijs 
van je kind mee. 

Wanneer kan ik inschrijven met mijn ticket in het KTA? 
Vanaf dinsdag 16 mei 2023 t.e.m. maandag 12 juni 2023
→ Laat deze periode niet voorbijgaan want na deze inschrijvingsperiode vervalt 
     de voorrang van jouw ticket.
→ Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen vragen wij om eerst een afspraak te maken 
     via het nummer 050/388 288. Nadien kan je langskomen om in te schrijven.

Bij de inschrijving van je kind op school onderteken je een aantal documenten:
1. het schoolreglement
2. het pedagogisch project

Je kind is pas ingeschreven als deze documenten correct ondertekend zijn!

Stap 3: vanaf 16 mei 2023 tem 12 juni 2023
Je gaat naar de school om je kind in te schrijven



Je hebt nog een laatste mogelijkheid om je kind in te schrijven in 
de “vrije inschrijvingsperiode”. Vanaf dinsdag 16 mei 2023 kan je 
ook nog inschrijven zonder aanmelding. 

Let wel ! Je kan dan enkel nog inschrijven in de scholen waar 
eventueel nog plaatsjes vrij zijn. 

Het is dus aangeraden om aan te melden tussen maandag 27 maart 
2023 (om 10u00) en vrijdag 21 april 2023 (om 20u00).  Zo maak je 
het meeste kans op een inschrijving in de school van je eerste 
voorkeur.
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Ik heb mijn kind niet aangemeld, wat moet ik nu doen ? 



Moet ik aanmelden?
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je inschrijven vanaf dinsdag 16 mei 2023 voor de vrije plaatsen die 
er dan nog zijn. Aanmelden is dus de beste kans op een inschrijving in de school van je hoogste 
voorkeur.

Welke school kan ik kiezen? 
Alle secundaire scholen van Brugge doen mee. 
Tip! Maak een lijst met je voorkeur. 
       Zet je 1ste keuze op de 1ste plaats, de 2de keuze op de 2de plaats …

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden? 
Inloggen kan met Itsme of je eigen Identiteitskaart (kaartlezer)
Je hebt ook het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. 
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de achterzijde van het paspoort (of Kids-ID) van je kind of 
op een kleefbriefje van de mutualiteit. 
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Veelgestelde vragen?

Indien je kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met de 
helpdesk : Luna Janssen :  02 / 55 30 42 5  of luna.janssen@ond.vlaanderen.be)

mailto:luna.janssen@ond.vlaanderen.be


Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven? 
Dit neem je mee naar de inschrijving in de school:
● Het ticket voor inschrijving in de school
● Paspoort (of Kids-ID) van je kind 
● Je identiteitskaart

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Neen, je kind kan alleen toegewezen worden aan een school waarvoor je je kind hebt aangemeld.  

Mag de school mijn kind weigeren? 
De school mag je kind niet zomaar weigeren. De regelgeving bepaalt wanneer dat wel kan. 
Bij weigering moet de school je een document meegeven waarop de reden tot weigering duidelijk vermeld staat. Als je niet 
akkoord gaat met de weigering, neem je contact op met het LOP Brugge-Blankenberge 
contactgegevens : Luna Janssen : 02 / 55 30 425 of  luna.janssen@ond.vlaanderen.be
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Veelgestelde vragen?

mailto:luna.janssen@ond.vlaanderen.be
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Capaciteit
Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal 
aantal leerlingen ziet. Eenvoudig gezegd : hoeveel leerlingen er in een klas zitten. 
Elke school bepaalt zelf tegen half maart 2023 hun capaciteit.
Scholen doen dit zowel voor 1A als 1B. 

Vrije plaatsen
Natuurlijk wil je als ouder weten hoeveel vrije plaatsen er zijn. Hoe meer vrije 
plaatsen, hoe meer kans op een plaats voor jouw kind in de school van je hoogste 
voorkeur. 
U kan het aantal vrije plaatsen bekijken via “de infobrochure van het LOP” op onze 
website : www.ktabrugge.be

Vrije plaatsen?

https://images.ktabrugge.be/202339121434912_vooraanmeldingen.pdf
http://www.ktabrugge.be

