
Welke attesten moeten binnengebracht 

worden uiterlijk op 1 september 
 

Om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen zijn, vraagt het Ministerie van Onderwijs 

bepaalde documenten. Deze documenten moeten ingediend worden op het 

 leerlingensecretariaat   van de school. 
 
 

 1) Leerlingen die uit het basisonderwijs komen  
 

 Getuigschrift van basisonderwijs 

 rapport laatst gevolgde leerjaar 

 BaSo – fiche 

 Attest CLB 

 Leerlingen die geen getuigschrift behaalden, een attest van de school met de vermelding van 

het laatst gevolgde leerjaar 
 

 2) Leerlingen die reeds uit het secundair onderwijs komen (1e t/m 5e jaar) 
 

 Alle attesten worden tussen de verschillende scholen onderling opgestuurd.  Deze leerlingen 

hoeven dus niets in te dienen 
 

 3) Leerlingen die school gelopen hebben in het buitenland  
 

 Volledige historiek van de gevolgde leerjaren vanaf het basisonderwijs met de vermelding van 

de naam van school, het adres en de studierichting 

 Alle behaalde diploma’s en getuigschriften en cijferlijsten 

 Eventueel een folder van de school met lessentabellen 
 

Indien deze documenten niet vóór 15 september zijn binnengebracht, wordt de leerling 

onherroepelijk op basis van leeftijd ingeschreven. 
 

 4) Leerlingen die een 7e specialisatiejaar volgen 
 

 Leerlingen die uit een 6e technische komen moeten hun diploma van secundair onderwijs 

binnen brengen 

 Leerlingen die een 6e beroeps gevolgd hebben moeten het studiegetuigschrift van het tweede 

leerjaar van de derde graad én het getuigschrift van de tweede graad binnenbrengen. 

 Leerlingen die reeds een 7e specialisatiejaar volgden moeten zowel de attesten van het 7e als 

van het 6e jaar binnenbrengen. 
 

 5) Leerlingen die een post-secundaire opleiding volgen 
 

 Het diploma van secundair onderwijs of het getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde 

graad en een lessentabel van het gevolgde 5e én 6e jaar 

 

 6) Attesten dyslexie, dyscalculie of andere 
 

 Beschik je over een attest, bezorg dit ten laatste op 1 september of ten laatste één week na 

inschrijving 

 

 

 


