
Stappenplan om correct en volledig aan te melden

 
Beste ouder(s),
Beste zorgverlener,
 

Hieronder vermelden wij alle stappen die u zou moeten ondernemen om vlot tot een correcte, 
volledige aanmelding te komen:

! Gelieve een veelgebruikt email-adres te gebruiken. Verdere communica�e over de aanmelding 
zal in eerste instan�e via dit opgegeven email-adres gebeuren!

INFORMATIE LEERLING

ONDERWIJSVORM + LEERJAAR + STUDIERICHTING

INFORMATIE OUDERS / VOOGD

Dit is noodzakelijk om tot een rechtsgeldige inschrijving te komen!

Contactgegevens ouder/voogd 1: telefoonnummer

Contactgegevens ouder / voogd 2: telefoonnummer

! Opgelet: alle vakjes met een * moeten ingevuld worden! Dit kan ook met ‘geen’ of ‘niet 
van toepassing’.

U gaat naar de website van Element:  www.element.be1)

U klikt de knop ‘AANMELDEN’ aan. Indien dit niet lukt, gelieve contact op te nemen met 
Element op nummer 050/711887

2)

U duidt aan voor welke voorrangsgroep u aanmeldt.3)

U vult uw naam en uw email-adres in. 4)

Indien u niet over een persoonlijk email-adres beschikt, sturen wij de gegevens omtrent de 
aanmelding aangetekend naar het adres dat u opgee� bij de leerling.

5)

U vult volgende gegevens in:6)

Rijksregisternummer van de leerling (= staat op iden�teitskaart en begint met 
omgekeerde geboortedatum)

-

Naam en voornaam van de leerling-

Adres leerling-

U krijgt 2 mogelijkheden: 1A of 2A-

Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring van 
de andere ouder tot keuze voor onze school?' 

-

Naam en voornaam van ouder / voogd1-

Naam en voornaam van ouder / voogd 2-



 

 

 

BEGELEIDING LEERLING

Er is een verwijsbrief nodig op de dag van de effectieve inschrijving.

 

 

! Het opze�elijk verstrekken van fou�eve gegevens leidt tot het nie�g verklaren van de 
aanmelding en de inschrijving die daaruit volgt! 
 

 

! Indien gewenst, kunt u de ingevulde gegevens ook opvragen in Element.

 

 

In het bezit van verwijsbrief van het huidig CLB naar ‘buitengewoon secundair onderwijs 
opleidingsvorm 4 met type 3 advies A-stroom?  (= BuSO Element biedt het programma 
van het ‘gewone’ secundair onderwijs aan, maar dan met doelstellingen en 
ondersteuning i.f.v. de gedrags-en/of hechtingsproblematiek) 

-

U kruist de beves�ging aan dat u de gegevens correct en waarheidsgetrouw hebt ingevuld. 7)

U klikt op ‘Verzenden’8)

U krijgt een melding dat de aanmelding succesvol werd doorgestuurd.9)

U ontvangt een mail met alle gegevens dat u ingevuld hebt op het aanmeldingsdossier op het 
mailadres van de invuller. 

10)


