
 

AANMELDINGSPROCEDURE SBSO ZONNEBOS  

Waarom werken we met een aanmeldingsprocedure?  

Wij zijn niet altijd in de mogelijkheid alle geïnteresseerde leerlingen in te schrijven. Door te 

werken met een aanmeldingsprocedure willen we de inschrijvingen eerlijk laten verlopen en 

kampeertoestanden vermijden. Deze manier van werken is goedgekeurd door de Commissie 

Leerlingenrechten. 

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?  

Op datum van 18/4/2022 zijn er:  

OV2: 

• OV2 groeigroep : 1 

• OV2 eindgroepen bandwerk: 3 

OV3 

• 1ste jaar opleidingsfase basis mobiliteit: 3 

• 2de jaar opleidingsfase basis mobiliteit: 2  

• 1ste jaar opleidingsfase basis haarzorg: 2  

• 2de jaar opleidingsfase basis haarzorg: 5  

• 2de jaar kwalificatiefase kappersmedewerker: 2 

• opleidingsfase basis bouw: 1 

• 1ste jaar basis koken: 5 

• Medewerker fastfood duaal: 3  

• 2de jaar opleidingsfase basis logistiek: 2 

• kwalificatiefase tuinbouwarbeider: 2  

• Medewerker groen- en tuinbeheer duaal: 4 

OV4 

• 2e jaar Economie en Organisatie: 2 

• 3e jaar Organisatie en Logistiek: 4 

• 3e jaar Bedrijf en Organisatie: 2 

• 4e jaar Zorg en Welzijn: 4 

• 4e jaar Organisatie en Logistiek: 2 

• 4e jaar Bedrijf en Organisatie: 4 

 

Aan welke voorwaarden moet mijn zoon/dochter voldoen om te kunnen aanmelden?  

Enkel leerlingen die in het bezit zijn van een “verslag”, opgemaakt door het CLB, kunnen 

inschrijven in het buitengewoon onderwijs. In dit verslag staat geschreven in welke 

opleidingsvorm de leerling kan inschrijven. Het CLB van de huidige school zal u kunnen 

helpen, indien u vragen hebt.  

 



 

Hoe kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?  

Je meldt je online aan via de site van de school. Je vult hier de aanmeldingsfiche in. Je vult 

een aantal basisgegevens in zodat wij de aanmelding kunnen registreren.  

 

Wanneer kan ik mijn zoon/dochter aanmelden? 

Bekijk hiervoor de tijdlijn.  

 

Kan ik hulp krijgen bij het aanmelden?  

Indien u hulp nodig hebt bij het aanmelden, vragen wij u de school telefonisch te contacteren.  

U bent in de mogelijkheid het aanmelden te oefenen gedurende een korte periode: van 

dinsdag 1 maart (10u) t.e.m. zaterdag 12 maart (17u) via de site van de school.  

 

Wanneer weet ik of ik na een aanmelding mijn kind effectief kan inschrijven?  

De leerlingen worden gerangschikt op chronologie: dit wil zeggen dat diegene die eerst 

aanmeldt ook als eerste zal kunnen inschrijven.  

In de tijdlijn kan u terugvinden wanneer de resultaten bekend gemaakt worden. U zal 

telefonisch gecontacteerd worden indien een afspraak gemaakt kan worden voor inschrijving. 

De leerlingen die niet positief gerangschikt staan, zullen een mail ontvangen met hierin ook 

de plaats op de wachtlijst.  

Een inschrijving kan enkel gebeuren met een juist verslag van het CLB en op voorwaarde van 

goedkeuring van het schoolreglement. Het schoolreglement kan u raadplegen op de site van 

de school. 

 

 

 

 

  

 


