BELANGRIJK VOORAF
• Indien u nog GEEN account hebt moet u
• Eerst een account aanmaken
• De administratieve gegevens van de leerling invullen
• 1 of meerdere scholen kiezen waarin u wilt inschrijven
• Deze scholen in volgorde van voorkeur plaatsen
• Indien u WEL een account hebt en een school wil toevoegen of de volgorde wijzigen moet u
• Aanmelden bij uw account
• Naar de pagina gaan waar u de schoolkeuzes hebt geregistreerd
• Daar een school of scholen toevoegen en/of de volgorde van de keuzes wijzigen
• Doorloop toch dit filmpje even om meer te weten over het principe “Vrij inschrijven”, dat een
aantal andere aspecten heeft dan “aanmelden en toewijzen”. Die aspecten zijn decretaal bepaald.
• LET OOK GOED OP! Het toevoegen van een school of het wijzigen van de volgorde kan gevolgen
hebben die u niet wenst! DETAILS HIEROVER AAN HET EINDE VAN HET FILMPJE

U hebt GEEN account
• U surft naar de website
https://start.aanmelden.school
• U klikt daar op de knop “Aanmelden”
• U krijgt het scherm hiernaast te zien

• U klikt op “Ik heb geen account”
• U vult alle gegevens op het scherm in

• Het wachtwoord moet een cijfer bevatten
• Vergeet niet akkoord te gaan met de
procedure

Bevestiging aanmaak account
• U ziet het scherm hier links boven
• Ondertussen hebt u een
automatische mail ontvangen met
een cijfercode (zie scherm hier
links onder)
• U moet de cijfercode uit die mail
invullen in het veld “cijfercode “
• U klikt daarna op “Bevestigen”

Scherm na bevestiging mailaccount
• U ziet het scherm hier links
• LET OP: op dit moment hebt u
nog GEEN kind aangemeld
• U moet de knop “Kind
aanmelden” aanklikken om een
kind aan te melden

Persoonsgegevens nieuwe leerling
• U ziet het scherm hier bovenaan links.

• U vult volgende gegevens in:
• rijksregisternummer
• familienaam leerling
• voornaam leerling
• domicilieadres = adres waarop de
leerling officieel ingeschreven staat

• U ziet onder de persoonsgegevens “Indicatoren”

• Deze vragen zijn louter informatief en bedoeld voor de
schooladministratie

Extra correspondent toevoegen
• U kunt kiezen om “Iemand extra”
toe te voegen.

• Indien u hiervoor kiest, ziet u het
scherm hier links.
• U vult voornaam, naam, e-mail en
telefoonnummer van de persoon in
• U vinkt onder aan of de betreffende
persoon het dossier mag aanpassen.
LET OP: dit betekent dat u die
persoon het recht geeft alle gegevens
te wijzigen!
• U klikt daarna op toevoegen.

Correspondent toegevoegd
• Nadat u een correspondent
hebt toegevoegd
• Ziet u de naam en het
mailadres van de betreffende
persoon verschijnen
• U kunt, indien u dit wenst, nog
(een) extra correspondent(en)
toevoegen
• U klikt op “volgende”

Schoolkeuzes maken
• Links ziet u het scherm dat verschijnt nadat u
persoonsgegevens en correspondentiegegevens
hebt toegevoegd.
• Voorrang is NIET van toepassing voor de vrije
inschrijving. U laat de hokjes blanco.
• U kiest voor 1A, 1B of 1A en 1B
• In dit voorbeeld 1A + 1B. U kiest dit ALLEEN als u
nog niet weet welk getuigschrift uw kind gaat
krijgen.
• Normaal gesproken zou dit al door de basisschool
aan u meegedeeld moeten zijn
• U vinkt dan ofwel A, ofwel B aan.
• Onderaan verschijnen de scholen waarvoor u zich
kunt inschrijven. Kies de school van uw voorkeur
en sleep ze naar de rechterkolom. Herhaal dit tot
u al uw gewenste scholen hebt versleept.

Schoolkeuzes versleept
• Zo ziet het scherm er uit nadat u de
keuzes naar de rechter kolom hebt
versleept.
• Indien u een school wil wissen uit de
rechter kolom, klik op het vuilbakje
achter de school.
• Indien u de volgorde wil wijzigen,
versleep naar boven of naar beneden
in de rechterkolom.
• Indien u een school wil toevoegen,
sleep van de linker naar de rechter
kolom.
• Zodra u tevreden bent, klikt u op
“Volgende”

Mail die u ontvangt
• U ziet hier links de tekst van de mail die u
van ons ontvangt
• In de eerste paragraaf tonen wij het precieze
moment van inschrijving, omwille van het
chronologische aspect.
• In de tweede paragraaf ziet u uw
schoolkeuzes.
• U krijgt niet onmiddellijk de bevestiging dat
u effectief bent ingeschreven.
• De gegevens worden door onze servers
verwerkt, en in de loop van de avond wordt
u per mail op de hoogte gebracht van het
resultaat.
• In geval van vragen of problemen, mailt u
best naar info@aanmelden.school of belt u
naar het nummer +32 2 893 91 27

Overzicht registratie bekijken (1)
• U ziet hier het bericht dat u te
zien krijgt als u de gegevens
geregistreerd hebt.
• U ziet onderaan het scherm een
knop “Overzicht bekijken”.
• Als u op die knop klikt krijgt u
het scherm in de volgende dia
te zien.

Overzicht registratie bekijken (2)
• U ziet een gedetailleerd overzicht
van uw gegevens.
• De gekozen studierichting, de
naam van de school en de status.
• De laatste kolom, wachtlijst, is op
dit ogenblijk van de vrije
inschrijving nog NIET van
toepassing.
• Indien u op de link “Wat
betekenen de statussen?” klikt,
krijgt u de info op de volgende
dia te zien.

Statussen
• Naast “Geregistreerd” kan de
status zijn:
•
•
•
•
•
•

Reserve
Ticket
Doorgeschoven
Annulatie
Ingeschreven
Overgezet

Knop “Keuzes wijzigen”
• In het overzichtsscherm van de
registratie ziet u bovenaan
rechts de knop “keuzes
wijzigen”.
• Als u daarop klikt krijgt u het
scherm in de volgende dia te
zien.

Keuzes vrije inschrijving wijzigen
• U ziet nu het scherm waarin u uw keuzes kunt wijzigen.
• Links bovenaan ziet u de studierichting(en) waarvoor u
gekozen hebt.
• U kunt nu, via dezelfde principes dan bij het maken van de
keuzes, scholen in de rechterkolom toevoegen, wissen of
verslepen.
• Belangrijk: onderaan links ziet u een vakje dat u MOET
aanklikken indien u ingeschreven wenst te worden in de
scho(o)l(en) van uw keuze.

• Het akkoord gaan met het schoolreglement van de
betreffende scholen is namelijk altijd een
INSCHRIJVINGSVOORWAARDE!
• Pas indien u dit vakje aangeklikt hebt, verschijnt een ander
scherm, dat u op de volgende dia ziet.

Keuzes vrije inschrijving bevestigen
• U ziet dat er nu een knop op het
scherm bijgekomen is.
• Rechts onderaan ziet u “Verwerken”
• Als u daarop klikt, worden uw
gegevens opgeslagen.
• U krijgt dan een bevestigingsmail
zoals u eerder in deze presentatie
hebt gezien.

Let op indien u een account hebt

• U hebt een account, u surft naar https://start.aanmelden.school en meldt u aan met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.
• U kiest voor “Aanmelding wijzigen” en gaat naar het scherm waar u uw voorkeuren hebt geregistreerd. U ziet daar de toestand die
voor u op dat moment van toepassing is (“Ticket” of “Reserve” bij de school of scholen die u gekozen hebt tijdens de aanmelding).
• Indien u een school wil toevoegen, sleep ze naar de rechterkolom. U kunt de volgorde van uw voorkeuren veranderen door de
scholen te verslepen.
• Om een NIEUW toegevoegde school te verwijderen, klik op het vuilbakje. De scholen DIE U TIJDENS HET AANMELDEN GEKOZEN
HEBT KUNT U NIET VERWIJDEREN!
• !!!Opgelet: Denk goed na over de volgorde waarin u de (nieuwe) scholen rangschikt!!!
• Als u een nieuwe school hoger rangschikt en u kunt inschrijven in deze school, vallen alle reservenummers en de eventuele toewijzing die nu op
een lagere voorkeur staan weg. U kreeg immers een inschrijving in een school die voor u nu hoger in uw voorkeurslijst staat.

