
Naar het  

secundair  
onderwijs

in Tienen in 
2020-2021? 

Nieuwe inschrijvingen voor het  
eerste jaar secundair onderwijs

Wat moet je weten en doen om  
je kind in te schrijven?

Gewoon  
secundair 
onderwijs

Secundaire school van het GO!

GO! atheneum Tienen
Gilainstraat 70 - 3300 Tienen
016 78 18 30 - www.atheneumtienen.be

GO! Tintelstroom
Sliksteenvest 1 - 3300 Tienen
016 78 18 30 - www.tintelstroom.be

Secundaire school van het 
provinciaal onderwijs

Provinciaal Instituut voor Secundair 
Onderwijs – PISO 
Alexianenweg 2 - 3300 Tienen
016 81 45 11 - www.piso.be

Secundaire scholen van het vrij onderwijs

VIA Eerste Graad 
Waaibergstraat 5 - 3300 Tienen
016 81 98 01 - www.viatienen.be

VIA Tweede graad
Waaibergstraat 43 - 3300 Tienen 
016 81 28 15 - www.viatienen.be 

VIA Derde graad 
Waaibergstraat 45 - 3300 Tienen
016 81 14 09 - www.viatienen.be

Buiten- 
gewoon  

secundair  
onderwijs

BUSO Mariadal 
Hoegaarden 
Klein Overlaar 3  
3320 Hoegaarden  
016 76 75 21 
www.busomariadal.be

CLB GO!
Leuven-Tienen-Landen 
Oude Vestenstraat 14  
3300 Tienen 
016 81 58 18 
www.clbleuventienen.be

Vrij CLB Tienen 
Veldbornstraat 18 
3300 Tienen 
016 81 31 05 
www.vrijclb.be/vrij-clb-tienen

Meer informatie vind je:

 in de school waar je wilt inschrijven of op de 
website van de school

 op de website www.naarschoolintienen.be

 bij het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijs 
kansen: ina.buvens@ond.vlaanderen.be of  
0491 62 93 46

 8 maart 2020: infovoormiddag PISO Tienen

 14 maart 2020: infovoormiddag GO! atheneum 
Tienen en GO! Tintelstroom

 16 maart 2020: infoavond VIA Tienen

Centra voor 
Leerlingen-
begeleiding

V.U.: LOP Tienen SO: Bea Morissens, p.a. Glabbeekstraat 36, 3300 Tienen 



Inschrijven in het  gewoon secundair onderwijs  in Tienen
Je wilt je kind inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs in Tienen?

Hieronder lees je wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar je kan inschrijven en wat je dient mee te nemen bij de inschrijving 
in een school.

Inschrijvingen in het  buitengewoon secundair onderwijs
Inschrijven kan enkel op school met een verslag voor buitengewoon onderwijs. Breng dit verslag en een identiteitsbewijs van je kind mee.

Van 10 februari t.e.m. 21 februari 2020 voorrang broers en zussen en kinderen van personeel

Vanaf 1 april 2020 alle kinderen

Er zijn  3  mogelijkheden 
als je naar school gaat voor 
een inschrijving.
1. De inschrijving is gerealiseerd. Je kind is ingeschreven.

2. De inschrijving is uitgesteld. Er is voorlopig geen plaats 
voor je kind.

 Anderen hebben voorrang tot aan het einde van de 
voorrangsperiode. Na deze periode zal de school je con-
tacteren om je te laten weten of jouw kind ingeschreven 
kan worden.

3. De inschrijving is niet gerealiseerd. Je kind werd niet in-
geschreven.

De school is verplicht om je het bewijs van niet-
gerealiseerde inschrijving op papier te geven binnen een 
termijn van 4 kalenderdagen. Je moet op zoek gaan naar 
een andere school.

Wanneer?

10 februari t.e.m.  
21 februari 2020

8 maart t.e.m. 27 maart PISO

16 maart t.e.m. 27 maart  

GO! atheneum, GO! Tintelstroom  
en VIA

1 april 

Wie? 

Broers/zussen en kinderen van personeel Alle kinderen Kinderen die nog niet ingeschreven zijn

Wat?

Inschrijven
Inschrijven Vrije inschrijvingen 

Waar?

In de school tijdens de schooluren

Wat meebrengen?

Voor alle kinderen: (elektronisch) identiteitsbewijs

Voor gezinnen die een schooltoelage kregen in het schooljaar 2018-2019

of een schooltoeslag (Groeipakket) in het schooljaar 2019-2020: een bewijs

Vanaf het tweede jaar gewoon secundair onderwijs: inschrijvingen vanaf maandag 20 april 2020.


