Is je kind geboren in 2012?
Schrijf het in !
Om je kleuter in te schrijven in een school, moet je
akkoord gaan met het pedagogisch project en het
schoolreglement. Vraag ernaar.
•

•

In de loop van de maand februari 2014 kun je in
elke school terecht voor info over de eigen
schoolwerking en hoe je kunt inschrijven.
•

Pedagogisch project
De school vertelt hierin hoe zij denkt over onderwijs
en opvoeding. Je leest er ook wat de school met de
leerlingen wil bereiken.
Schoolreglement
Hierin staan de afspraken waaraan iedereen (het
kind, de ouders, de school) zich moet houden.

Vanaf welke leeftijd mag mijn kleuter naar
school?
Je kind mag vanaf 2 jaar en 6 maand naar de
kleuterschool. Kleuters kunnen starten op een instapdag.
Er zijn 7 instapdagen:
Voor het schooljaar 2014-2015 zijn dat:
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer schrijf ik mijn kind in?

na de zomervakantie: maandag 1 sep. 2014
na de herfstvakantie: maandag 3 nov. 2014
na de kerstvakantie: maandag 5 jan. 2015
eerste schooldag februari: maandag 2 feb. 2015
na de krokusvakantie: maandag 23 feb. 2015
na de paasvakantie: maandag 20 apr. 2015
na Hemelvaartsdag: maandag 18 mei 2015

In het buitengewoon onderwijs mag je kind om het even
op welke schooldag starten. Je hebt hiervoor wel een
inschrijvingsverslag nodig.

•

Vanaf maandag 3 februari 2014 kan je broers
of zussen inschrijven van kinderen die al in
de school ingeschreven zijn. Zij krijgen daar
voorrang. Dit geldt ook voor kinderen van
personeel van de school.
Vanaf maandag 10 maart 2014 kunnen alle
kinderen in alle basisscholen inschrijven.

Weigert de school de inschrijving van je kind?
Dan geeft de school je een officieel document
met de reden van weigering.

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga
met de weigering?
Bel naar de LOP-deskundige (0473/938 927) of
mail naar johan.debackere@ond.vlaanderen.be.

Wat als ik geen plaats vind voor mijn
kind?

Mijn kind is geboren in november of december
2012. Schrijf ik mijn kind ook al in?

•

Ja! Ook al kan je kind pas starten op dinsdag 1
september 2015.

•

Bel of bezoek scholen die nog niet op je
keuzelijst stonden. Misschien hebben zij
nog plaats.
Maak een afspraak met het CLB. Zij zoeken
mee naar een oplossing.

Vragen staat vrij !
Wat neem ik mee bij de inschrijving?
•
•

De SIS-kaart van je kind
Als je kind naar het buitengewoon onderwijs
gaat, neem dan het inschrijvingsverslag mee.

•
•
•
•

Kan een school weigeren om in te
schrijven?
Ja, dat kan.
•
•

Als een school vol is.
Een school weigert elke nieuwe inschrijving
als het maximum aantal kleuters voor het
geboortejaar 2012 bereikt is.

Ga gerust kijken in de school voor je een
keuze maakt.
Vraag het schoolreglement en het
pedagogisch project van de school.
Vraag hoe je een schooltoelage kan
aanvragen.
Vraag bij wie je voor info terecht kunt op
school.

Meer informatie
•
•

www.inschrijvingsrecht.be
Brochure ‘Inschrijven in een school – in 15
vragen’.

