
 

Inschrijven op MIA
Eerste jaar schooljaar 2023-2024

Stap 1 - Je informeren
Op 1 september 2023 ga je naar de middelbare school. Spannend! Staat MIA op je shortlist? Super! Dan 
kunnen we naar “stap 2”.

Stap 2 - Aanmelden
Nieuw vanaf dit schooljaar: je kan niet zomaar inschrijven, je moet eerst aanmelden.

Wanneer?

• vanaf maandag 27 maart 2023 (10.00 u.) tot en met vrijdag 21 april 2023 
(20.00 u). 

Wat heb je nodig?

• Aanmelden gebeurt met het aanmeldsysteem van de overheid. Je hebt één 
van de digitale sleutels nodig: de e-ID van één van de ouders (met PIN-co-
de), Itsme of één van de andere systemen. 

• Houd het rijksregisternummer van de kandidaat-leerling bij de hand.
• Zit er al een (plus-)broer of (plus-)zus op MIA? Houd dan ook hun rijksregis-

ternummer in de buurt.

Hoe werkt het?

• Je gaat naar onze website www.wijzijnmia.be en klikt bovenaan op “info en inschrijven”.

• Daar vind je een link naar het aanmeldportaal van de overheid.

• Log in op het systeem.



• Vul de gegevens van de kandidaat-leerling in.

• Opgelet: vul eerst de gemeente en dan pas de straat in.

• Vul de gegevens van de ouder(s) in.
• Heeft het kind een voogd, dan kan die hier ook ingegeven worden.

• Kies het onderwijsniveau: 1A of 1B. 
• Weet je nog niet of je kind de A- of de B-stroom gaat volgen? Selecteer dan de optie “1A en 1B”. 



• Maak je schoolkeuze.

• Voorrang
• Heeft de kandidaat-leerling een broer of zus op onze school, of is hij/zij kind van een 

personeelslid, dan heb je voorrang. Deze voorrang geldt ook voor pluskinderen of voor 
adoptiekinderen die onder hetzelfde adres wonen.

• Er volgen nog enkele schermen
• Je kan eventueel nog andere scholen toevoegen.
• Schoolvolgorde: vergeet niet MIA als eerste voorkeur in te geven!
• Hoe wil je op de hoogte wil gehouden worden.

• Vergeet niet de aanmelding te bevestigen.
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Belangrijk!

Je haasten heeft géén zin.
•     Zijn er in deze aanmeldperiode minder kandidaten dan plaatsen,  
      dan kan iedereen zich inschrijven.
•     Zijn er meer kandidaten, dan bepaalt lottrekking of je erbij bent en  
      dus niet het tijdstip van aanmelden. 
Je kan je aanmelden voor één, twee of drie scholen, maar je hoeft geen drie 
scholen op te geven.

Hulp nodig? Bel ons of kom langs tijdens de schooluren.

 Stap 3 - Bevestiging
Ten laatste op 15 mei (maar waarschijnlijk vroeger) laten wij je weten hoe je je aanmeldticket kan 
omzetten in een effectieve inschrijving. Je krijgt via mail een bericht. Daarna maak je via onze website 
een afspraak om de inschrijving op school te komen realiseren. 

Stap 4 - Je inschrijven
Ten laatste op 12 juni moet je je inschrijven; anders vervalt de voorrang.

Stap 5 - Welkom!
Ingeschreven? Check! 

Terwijl jij de laatste weken in de basisschool vol maakt, bereiden wij het volgende schooljaar voor.

Meteen na de echte inschrijving (stap 4) krijg je een bevestigingsmail en de link naar een zorgfiche. 
Die kan je online invullen. Ontvang je op de basisschool belangrijke documenten (zoals de basofiche), 
dan vragen we om die snel aan ons te bezorgen.

In de tweede helft van juni sturen we je alle uitleg om je boeken te bestellen.

Op maandagavond 28 augustus (19.00 u.) kom je een eerste keer kijken in je nieuwe klas. En ... op 
vrijdag 1 september stap je voor 8.30 u. door onze grote poort! Op naar de middelbare school!

Vergeten aan te melden? Niet aangemeld voor onze school?
Heb je je plaats op MIA niet gereserveerd voor 21 april, dan kan je vanaf 16 mei de overblijvende vrije 
plaatsen vullen. Opgelet: wie een aanmeldticket heeft, krijgt voorrang.

Geen aanmeldticket? Op de wachtlijst?
De kans is groot dat je alsnog een ticket voor MIA kan krijgen. Immers: een aantal jongeren zullen een 
ticket vragen voor 1A én 1B, maar er slechts één kunnen verzilveren. We contacteren je snel als je er 
toch plaats komt.

Interesse voor het 2de tot 7de jaar?
Je hoeft je niet aan te melden. Inschrijven kan vanaf 21 april. We contacteren je na registratie op onze 
website.


