
 

 

HOE INSCHRIJVEN IN HET EERSTE JAAR? 

 

 

 

 

                        

 

                           

 

 

 

 

 

 

1. Digitaal aanmelden 
- www.naarhetsecundair.be 

- van 28.03.2022 

- tot 22.04.2022  

2. Toewijzing 

- vanaf 04.05.2022 

- via mail of brief 

3. Inschrijven in de 

toegewezen school 

 - vanaf 07.05.2022 

 - tot 01.06.2022 

 - via mail, per post,  

    persoonlijk, brievenbus 

 - vanaf 02.06.2022 vervalt 

    je plaats 

4. Vrije inschrijvingen 

- vanaf 02.06.2022 

- via onze website :  

  www.wetech.be 

- enkel als er nog vrije  

  plaatsen zijn 

- leerlingen op de wachtlijst 

  worden eerst gecontacteerd 

5. Voltooien van de inschrijving 

- enkel na afspraak 

- via link in mail 

http://www.wetech.be/


 

 weTech academy | Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas | +32 3 777 07 06  
 https://wetech.be | https://wetech.smartschool.be | info@wetech.be  

Inschrijvingen 2022 

  1° jaar 2023 

      

 
Inschrijven voor het eerste jaar 

1. Vanaf 28 maart 2022 (9 uur) tot en met 22 april 2022 (15 uur) : digitaal aanmelden 

Digitaal aanmelden kan u doen via onderstaande link: 

www.naarhetsecundair.be 

Na 22 april (15 uur) is deze link niet meer actief. 

Het maakt niet uit of u uw zoon/dochter op 28 maart of op 22 april digitaal aanmeldt.  

Iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van zijn/haar voorkeur. 

Ook broers en zussen alsook kinderen van personeelsleden melden zich langs deze weg digitaal aan. 

 

2. Vanaf 4 mei 2022 (12 uur) : toewijzing 

U krijgt een bericht per mail of per brief over de school waar uw zoon/dochter een plaats heeft.  

Als deze school niet de eerste keuze is, krijgt u ook een bericht van de plaats op de wachtlijst van de school 

van uw 1° keuze. 

 

3. Vanaf 7 mei 2022 tot en met 1 juni 2022 : inschrijven in de toegewezen school 

Als de inschrijving voor uw zoon/dochter aan onze school is toegewezen dan ontvangt u per mail een 

invulformulier. Om de inschrijving van uw zoon/dochter te bevestigen, is het noodzakelijk het formulier 

ingevuld en ondertekend aan onze school te bezorgen : 

- via mail : nancy.kisbilck@wetech.be 

- per post :  weTech Academy 

Breedstraat 152 

9100 Sint-Niklaas 

- door het persoonlijk af te geven op het secretariaat van de school 

- door het te deponeren in onze brievenbus aan Breedstraat 152 

Bij problemen of onduidelijkheden kan u onze school steeds contacteren op het nummer 03 777 07 06. 

Hebben wij van u het formulier niet ontvangen voor 2 juni 2022 dan vervalt de plaats van uw zoon/dochter in 

onze school. 

Bij het ondertekenen van het formulier gaat u ook akkoord met ons schoolreglement dat u terug kan vinden 

op onze website (https://www.wetech.be/Schooldocumenten.php). 

Gelieve ons per mail te verwittigen mocht u uw zoon/dochter toch in een andere school inschrijven. 

 

4. Vanaf 02 juni 2022 : vrije inschrijvingen 

Is uw zoon/dochter niet digitaal aangemeld, dan kan u vanaf 02 juni 2022 op onze website (www.wetech.be) 

terecht voor een aanvraag tot inschrijving.  

Inschrijven kan als er na 1 juni 2022 nog vrije plaatsen zijn en er geen wachtlijst is.  

De aangemelde leerlingen op de wachtlijst worden eerst gecontacteerd. 

 

5. Voltooien van de inschrijving 

Om de inschrijving te voltooien komt u tijdens de zomervakantie langs op school. 

Dit kan enkel na het maken van een afspraak. 

U ontvangt hierover van de school een mail om de afspraak te kunnen maken. 
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