Infogids voor anderstalige ouders

Voor het eerst
naar school
Wat moet je weten als je kind
naar de kleuter-of lagere school
gaat in Vlaams-Brabant?

Voorwoord
Beste ouder,
Naar school gaan is belangrijk omdat kinderen er veel
leren. Je vindt in deze brochure een antwoord
op enkele belangrijke vragen:
- Hoe moet ik mijn kind inschrijven?
- Wat moet ik weten als mijn kind naar school gaat?
Wij hopen dat dit boekje je hierbij kan helpen. Spreek je
nog niet goed Nederlands? Geen probleem. In dit boekje
staan geen moeilijke woorden. Begrijp je iets niet? Vraag
het dan aan de persoon die je dit boekje gaf.
We wensen jou en je kind veel succes!
Tom Dehaene
Gedeputeerde Vlaams karakter

Colofon:
Deze brochure werd uitgegeven in
opdracht van de deputatie.
Wettelijk depotnummer: D/2017/8495/04
v.u. Provincie Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven
Foto’s: Stedelijke Basisschool ’t Groentje
te Vilvoorde, Provincie Vlaams-Brabant,
Lander Loeckx
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INHOUD

1. Mijn kind gaat nog niet naar school.
a. Wanneer mag mijn kind naar school?
b. Waarom naar de kleuterschool?
c. Hoe kies ik een school?
d. Hoe schrijf ik mijn kind in?
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2. Mijn kind gaat al naar school.
a. Wanneer moet mijn kind naar school?
b. Wanneer is het vakantie?
c. Wie kan mij helpen op school?
d. Hoe verloopt een schooldag?
e. Wat heeft mijn kind nodig op school?
f. Hoe weet ik wat er op school gebeurt?
g. Hoeveel kost de school?
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3. Hoe kan ik mijn kind helpen?
a. Kijk in de agenda van je kind.
b. Help je kind bij het huiswerk.
c. Ga naar het oudercontact.
d. Neem deel aan de activiteiten op school.
e. G
 eef je kind extra kansen om Nederlands te oefenen.

20
20
22
22
24

4. Bijlagen
a. Waar kan ik zelf Nederlands leren als ouder?
b. Waar vind ik meer informatie?
c. Aanvraagformulier schooltoelage
d. Attest niet-gerealiseerde inschrijving
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1. MIJN KIND GAAT NOG
NIET NAAR SCHOOL.

Naar de kleuterschool

Naar de lagere school

• Mijn kind is nog geen 3 jaar.

• Mijn kind is 6 jaar. Of het wordt

dit jaar 6 jaar.

 Mijn kind mag naar school
wanneer het 2,5 jaar is.

 Mijn kind moet naar school vanaf 1 september. Dat is verplicht.
Het gaat dan naar het eerste
leerjaar van de lagere school.

Er zijn zeven momenten
om te starten:
• na de zomervakantie
(1 september)
• na de herfstvakantie (november)
• na de kerstvakantie (januari)
• de eerste schooldag van
februari
• na de krokusvakantie
(februari-maart)
• na de paasvakantie (april)
• na Hemelvaartsdag (mei)

a. Wanneer mag mijn kind naar school?
0 tot 2,5 jaar

vanaf 2,5 jaar
tot 5 jaar

6 jaar
tot 11 jaar

crèche of thuis

kleuterschool

lagere school

LET OP:
- Is je kind bijna elke dag naar de
kleuterschool geweest?
Dan mag het gewoon naar de
lagere school.
- Is je kind niet of maar af en toe
naar de kleuterklas geweest?
Dan beslist de klassenraad of
je kind naar het eerste leerjaar
mag. In de klassenraad zitten de
leraren en de directeur van de
school.

•M
 ijn kind is ouder dan 3 jaar.
 Mijn kind mag meteen naar
school na inschrijving
(zie pagina 10)

Crèche
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Kleuterschool

Lagere school
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b. Waarom naar de kleuterschool?
school. Kinderen die naar de kleuterklas zijn geweest, leren beter in de lagere school. Daarom gaat je kind best
vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool.

Vanaf 2,5 jaar mag je kind naar school.
In de kleuterklas leert je kind
• spelen en omgaan met andere
kinderen;
• knutselen, zingen en dansen;
• Nederlands praten.

Het is ook belangrijk om elke dag
naar school te gaan. Zo leert je kind
het meest. Het hoeft zich niet telkens
opnieuw aan te passen aan het ritme,
de afspraken en de klasgenootjes.

De kleuterklas is niet verplicht, maar
wel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. De kleuterklas is de
beste voorbereiding op de lagere

c. Hoe kies ik een school?
In Vlaanderen zijn veel goede scholen. Het is
de taak van iedere school om goed onderwijs
te bieden. Toch zijn er veel verschillen tussen de scholen. Denk goed na voor je een
school kiest.

Met de bus naar school?

Denk aan:
• Is de school gemakkelijk te bereiken?
Te voet? Met de fiets? Met de bus?
• Wat is de levensbeschouwing of religie
van de school?
• Is er opvang voor of na de school?
• Kan mijn kind warm eten op school?
• Wat is de pedagogische visie van de
school? Dat is de manier waarop de
school het onderwijs aanpakt.
• Is er speciale aandacht voor
anderstalige leerlingen?
• Wat zijn de afspraken in het
schoolreglement?
Kan mijn kind warm eten op school?

Hoe kom je dit te weten?
• Ga naar de opendeurdag van de school.
• Breng een bezoek aan de school.
Stel veel vragen.
• Surf naar de website van de school
of van de gemeente.
• Stel vragen aan vrienden, familie of buren.
• Lees folders of brochures over de school.
• Je kan je best al informeren vanaf je
kind 1,5 jaar oud is bij Kind en Gezin.

Wat zijn de afspraken in het
schoolreglement?

Je vindt ook informatie op:
www.onderwijskiezer.be
www.ond.vlaanderen.be
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Breng een bezoek aan de school en
stel veel vragen

d. Hoe schrijf ik mijn kind in?
Moet ik mijn kind
inschrijven?

Wanneer schrijf ik mijn
kind in?

• Mijn kind gaat nog niet naar school.
 Je moet inschrijven.

Schrijf op tijd in.
Vaak starten de inschrijvingen vanaf begin maart. Informeer bij de gemeente of in de school waar je je kind
wil inschrijven.

•M
 ijn kind verandert van school.
 Je moet inschrijven.
• Mijn kind gaat volgend jaar naar
een andere klas in dezelfde school.
 Inschrijven is niet nodig.

In sommige gemeenten:
eerst aanmelden, dan inschrijven.
In sommige gemeenten moet je je
kind eerst online aanmelden voor je
kan inschrijven. De aanmeldperiode
verschilt van gemeente tot gemeente.
Nadien krijg je een brief of e-mail.
Hierin staat in welke school je je kind
mag gaan inschrijven.

•M
 ijn kind gaat volgend jaar naar
het eerste leerjaar.
 Informeer in de school. In sommige scholen moet je opnieuw
inschrijven als je kind naar het
eerste leerjaar gaat.

Geen plaats

De volgende groepen hebben
voorrang bij het inschrijven:
• Broers en zussen die al zijn
ingeschreven in dezelfde school.
• Indicatorleerlingen  wordt
bepaald door opleidingsniveau
van de moeder of recht op een
schooltoelage.

In principe moet de school je kind inschrijven. Het kan wel dat de school
te weinig plaats heeft. Dan moet de
school je een attest meegeven. Dat
attest heet ‘Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’. Een voorbeeld
van dit attest vind je achteraan in dit
boekje op pagina 30. Je moet dan een
andere school zoeken.

Wat neem ik mee?
• Kids-ID van je kind
• Ontvangt je gezin een schooltoelage? Neem een rekeninguittreksel
of een brief van de dienst Schooltoelagen mee (zie bijlage pagina 28)

LET OP:
• Vraag aan de school wat je
moet doen om je kind in te
schrijven.
• Indien je eerst moet aanmelden is het belangrijk dat je dit
doet omdat het anders zeer
moeilijk wordt om je kind in
te schrijven in je school naar
keuze.

Schrijf op tijd in
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2. MIJN KIND GAAT AL
NAAR SCHOOL.
a. Wanneer moet mijn
kind naar school?

Wat doe ik als mijn kind
niet naar school kan?

Een schooljaar begint op 1 september
en eindigt op 30 juni.

Is je kind ziek? Dan kan het beter thuis
blijven tot het genezen is.

Je kind moet naar school op de
volgende dagen:

Bel naar de school en vertel dat je
kind niet komt.

• maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag (een hele dag)
• woensdag (in de voormiddag)

Gaat je kind naar de lagere
school?
Dan moet je een afwezigheidsbriefje aan de school bezorgen. Dat
is een briefje waarin staat dat je kind
niet naar school kan.

Je kind moet niet naar school:
• woensdagnamiddag, zaterdag en
zondag
• in de schoolvakanties
• op pedagogische studiedagen van
de school; dit zijn dagen waarop de
leraren zelf les volgen

• Is je kind minder dan 3 dagen ziek?
Dan mag je dit zelf schrijven.
• Je mag 4 keer per jaar zelf een
afwezigheidsbriefje schrijven.
• Is je kind langer dan 3 dagen ziek?
Is het al vaker dan 4 keer afwezig
geweest?
Dan moet je
een attest
van de dokter hebben.

TIP
Breng je kind op tijd naar
school. Dat is belangrijk omdat

b. Wanneer is het
vakantie?

c . Wie kan mij helpen
op school?

Ieder schooljaar zijn er vijf vakanties:

Op school zijn er veel mensen die voor
je kind zorgen.

• 1 week herfstvakantie (november)
• 2 weken kerstvakantie
(december-januari)
• 1 week krokusvakantie
(februari-maart)
• 2 weken paasvakantie (april)   
• zomervakantie (juli-augustus)

• De meester of juf leert je kind elke
dag nieuwe dingen in de klas. Heb je
een vraag? Ben je ergens bezorgd
over? Spreek erover met de meester
of juf.

Er zijn ook nog feestdagen en pedagogische studiedagen. Die staan op de
schoolkalender.
Op feestdagen van je godsdienst mag
je kind thuis blijven. Dat mag voor alle
erkende godsdiensten: de anglicaanse,
de islamitische, de joodse, de katholieke, de orthodoxe en de protestantse
godsdienst.
LET OP!
Blijft je kind thuis voor een godsdienstige feestdag die niet op de
schoolkalender staat?

• De directeur heeft de leiding over
de school. Je mag altijd naar de
directeur gaan met vragen of opmerkingen.

Laat de school vooraf weten dat
je kind niet komt. Geef een afwezigheidsbriefje mee.

• je nog iets kan vragen of vertellen aan de juf of meester;
• je kind niets mist van wat er in
de klas gebeurt;
• de klas niet moet wachten op
een kind dat te laat is.
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• De turnleraar of turnjuf leert je
kind bewegen en sporten. Op de
meeste scholen is er twee keer per
week turnles.

d. Hoe verloopt een
schooldag?
Iedere school heeft zijn eigen dagindeling.
Meestal ziet een schooldag er zo uit:
Leren in de klas

VOORMIDDAG

• De zorgcoördinator helpt kinderen die extra zorg nodig hebben.
Bijvoorbeeld kinderen die moeite
hebben met lezen of schrijven. De
zorgcoördinator werkt veel samen
met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB).

• Het Centrum voor Leerling-begeleiding (CLB) is er voor kinderen die extra
hulp nodig hebben op school. Als er een probleem is, zoekt het CLB mee naar
een oplossing. Bij het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijke
werkers, dokters en verplegers. Je kan een afspraak maken met het CLB als je je
zorgen maakt over:
• het gedrag van je kind op school: stress, faalangst, pesten,…;
• het leergedrag van je kind: lezen, schrijven, huiswerk maken,…;
• het welbevinden van je kind;
• de gezondheid van je kind.

• leren in de klas
• speeltijd: buiten spelen, een koek
of een stuk fruit eten en naar het
toilet gaan
• leren in de klas

MIDDAGPAUZE
• boterhammen eten
(Op sommige scholen kan je kind
ook warm eten.)
• buiten spelen
• Je kunt je kind ook ophalen tijdens
de middagpauze. Dan eet het thuis en
breng je het terug naar school aan het
einde van de pauze.

Buiten spelen tijdens de speeltijd

NAMIDDAG
• leren in de klas
• speeltijd
• leren in de klas

TIPS
• De meeste scholen hebben opvang
voor en na de school. Moet je gaan
werken? Dan kan je je kind vroeger
naar school brengen of later gaan
afhalen. Let op: hiervoor moet je
wel betalen.

Eten tijdens de middagpauze

• In sommige scholen is er ook opvang
op woensdagnamiddag. Ook hiervoor
moet je betalen.
14
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Opvang voor en na de school

Rugzak of boekentas

e. Wat heeft mijn kind
nodig op school?

f. Hoe weet ik wat er
op school gebeurt?

g. Hoeveel kost de
school?

• Rugzak of boekentas

Het is goed om te weten wat je kind
op school doet en wat er gebeurt in
de klas.

Wat is gratis?

Hoe kom je dit te weten?

• je kind inschrijven. De school mag
geen inschrijvingsgeld vragen.
• alle boeken, werkbladen, pennen
die je kind nodig heeft in de klas
• de zwemlessen zijn 1 jaar gratis

• lunch:
-b
 rooddoos met boterhammen
- drinkfles
Lunch: brooddoos
en drinkfles

Koek of fruit voor
tijdens de speeltijd

• stuk fruit of koek voor de speeltijd
LET OP!
• Veel scholen hebben afspraken
over snoep en koeken op school.
Vraag op school wat de
afspraken zijn.
• Een schooldag duurt lang.
Geef je kind genoeg eten mee.

Turnles: turnkleren, turnpantoffels,
turnzak

• Laat je kind vertellen na school.
• Ga naar de infoavond van de
school.
• Spreek andere ouders aan bij de
schoolpoort.
• Lees de brieven, het schriftje en/of
de agenda van je kind. Kijk elke dag
in de boekentas van je kind.
• Surf naar de website van de school.
Veel scholen hebben ook een
nieuwsbrief. Soms vind je ook foto’s
uit de klassen op de website.

• voor de turnles:
- turnkleren: broekje en T-shirt
kan je op school kopen
- turnpantoffels
- turnzakje om turngerief op
te bergen

Zwemles: zwembroek of badpak,
badmuts, handdoeken

• voor de zwemles:
- z wembroek of badpak
- badmuts
- k leine en grote handdoek
Voor speciale activiteiten zijn er soms
extra dingen nodig. Bijvoorbeeld
laarzen of een regenjas. De juf of
meester geeft dan een briefje mee of
schrijft dit in de schoolagenda.

TIP
• Schrijf de naam van je kind in alle
schoolspullen of gebruik naamstickers.

Spreek andere ouders aan
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Kijk elke dag in de boekentas

Waarvoor moet ik
betalen?
• opvang voor of na school
• toezicht tijdens de middag
• eten en drankjes
• schoolbus
• uitstappen met de klas, bijvoorbeeld naar het theater of de film
• sport

GOED OM WETEN:

Wanneer moet ik
betalen?

Wat als ik de factuur
niet kan betalen?

•V
 oor uitstappen of extra
materiaal in de klas mag de
school per jaar een vast bedrag
vragen. Dit bedrag heet de
‘maximumfactuur’.

Dit verschilt van school tot school. In
sommige scholen krijg je elke maand
een factuur, in andere om de drie
maanden.

Kan je de factuur niet betalen?
Bespreek dit met de directeur van de
school. De directeur zal mee naar een
oplossing zoeken.

•O
 pvang voor of na school,
warme maaltijden of de schoolbus zijn extra diensten van de
school. Die vallen niet onder de
maximumfactuur. Maak je er
gebruik van? Dan betaal je. Dit
heet ‘bijdrage voor andere
kosten’.

Heb je een laag inkomen?
Vraag dan een schooltoelage aan. Dan
krijg je extra geld om de schoolkosten
te betalen. Zie bijlage op pagina 28.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van een schooltoelage?
• Vraag ernaar in de school van je kind.
• Bel gratis naar 1700.
• Surf naar www.schooltoelage.be

Uitstap met de klas

Kan je de factuur niet betalen?
Bespreek dit met de directeur van de school
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3. HOE KAN IK MIJN KIND
HELPEN?
Schrijven in de klas

a. Kijk in de agenda
van je kind.

In de kleuterschool heeft je kind nog
geen agenda. Soms geeft de juf een
briefje mee. Sommige scholen werken met een heen-en-weer schriftje.
Kijk elke dag in de schooltas van
je kleuter.

In de agenda staat wat je kind op
school heeft gedaan. Soms schrijft de
juf of meester iets in de agenda dat
je moet weten. Bijvoorbeeld iets dat je
kind moet meenemen naar school. In
de schoolagenda staat ook welk huiswerk je kind moet maken. Kijk daarom elke dag in de agenda.

b. Help je kind bij het
huiswerk.
In de kleuterklas heeft je kind geen
huiswerk.

Vanaf het eerste leerjaar heeft je
kind huiswerk:
• lezen
• schrijven
• rekenen
• leren over bepaalde onderwerpen

TIP

In het begin van de lagere school
duurt het huiswerk niet lang.

Wil je zelf iets laten weten
aan de school?

Als je kind ouder wordt, zal het meer
huiswerk hebben.

Schrijf het dan in de agenda of
bel naar de school.

Je kind moet zelf zijn huiswerk maken.
Ouders kunnen wel helpen.

Hoe doe je dat?
• Kijk samen met je kind in de schoolagenda. Laat je kind uitleggen wat
het moet doen.
• Maak samen een planning. Spreek af
welke taak je kind eerst doet.
• Zorg voor een korte pauze.
• Heeft je kind een probleem? Probeer
te helpen. Lukt het niet? Schrijf het
in de schoolagenda.
• Je kind is klaar met huiswerk? Kijk
na of je kind alle opdrachten gedaan
heeft. Heeft je kind fouten gemaakt?
Verbeter ze niet. Zo weet de juf of
meester wat je kind nog moet leren.

Helpen met het huiswerk

TIPS
• Laat je kind eerst ontspannen als het thuiskomt. Begin
daarna aan het huiswerk.
• Wacht niet tot wanneer je kind
bijna moet gaan slapen.
• Geef je kind een rustige plek
om zijn huiswerk te maken.

Rekenen in
de klas
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Wacht niet met het huiswerk tot je
kind bijna moet gaan slapen
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c. Ga naar het oudercontact.

d. Neem deel aan de
activiteiten op
school.

Een paar keer per jaar is er oudercontact. Je kan er met verschillende
mensen praten over wat je kind leert
op school en hoe het zich voelt. Het
is heel belangrijk om daar naartoe te
gaan.

Scholen vinden het belangrijk dat
ouders meewerken aan de school. Dat
is goed voor de school, maar ook voor
je kind.
Meegaan op uitstap

Voorlezen in de klas

In de meeste scholen is er een
ouderwerking. Op de vergadering
van de ouderraad kunnen ouders
vragen stellen aan de school of veranderingen voorstellen. De ouderraad organiseert ook activiteiten voor
andere ouders, leerlingen en leraren.

Spreek je geen
Nederlands?
Dan kan de school zorgen voor een
tolk. Je kan ook zelf iemand meenemen die voor jou kan vertalen.
Vraag niet aan je kind om te vertalen.

Wat kan je allemaal doen voor
de school van je kind?

Tijdens het oudercontact kan je zelf
veel vertellen over je kind.

• meegaan op uitstap
• voorlezen in de klas
• helpen bij het aan- en uitkleden
als de kinderen gaan zwemmen
• helpen knutselen in de klas
• helpen koken in de klas
• koekjes of taart bakken voor
het schoolfeest
• voor en na de school kinderen
helpen om veilig de straat over
te steken

TIP
Kom altijd op tijd op het oudercontact. De school laat vooraf
weten op welke dag en om hoe
laat je er moet zijn.

Helpen koken in de klas

Helpen knutselen in de klas

Kijk elke dag in de boekentas van je
kind. Je zal vaak een briefje vinden
met de vraag om te helpen. Probeer
hier af en toe tijd voor te maken. Het
is leuk voor je kind en je leert zelf de
school beter kennen.

Oudercontact
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Helpen aan- en uitkleden bij het zwemmen

Helpen oversteken

e. Geef je kind extra kansen om Nederlands
te oefenen.
Om goed te kunnen leren, moet je kind goed Nederlands praten. Je kan je kind
helpen om beter Nederlands te leren.

TIPS
• Zet thuis of in de auto de radio
aan. Speel cd’s met Nederlandstalige muziek. In de bibliotheek vind
je cd’s met Nederlandstalige liedjes
voor kinderen.
• Laat je kind kijken naar Nederlandstalige tv-programma’s. Bijvoorbeeld op Ketnet of VTMKZOOM.
Op Ketnet is er elke dag Karrewiet.
Dat is een journaal voor kinderen.
• Schrijf je kind in voor een taalbad,
stage of taalatelier. Vraag informatie in het cultuur- of gemeenschapscentrum, het gemeentehuis
of aan de leerkracht op school.
Met taalateliers oefenen kinderen
Nederlands in hun vrije tijd. Dat
kan in de schoolvakanties, maar
ook op woensdagnamiddag of op
zaterdag. Al spelend leren kinderen nieuwe woorden. Het zijn geen
taallessen.
•
Schrijf je kind in bij een Nederlandstalige sportclub of vereniging. Op de website van de gemeente vind je informatie. Je kan
ook informatie vragen bij de dienst
sport, cultuur of jeugd van je gemeente.

•
Ga naar een Nederlandstalige
familievoorstelling of film in
het cultureel centrum of gemeenschapscentrum. Het programma
vind je in het infoblad van de gemeente. Je kan ook een activiteit
zoeken op www.uitmetvlieg.be

Schrijf je kind in bij een Nederlandstalige sportclub of vereniging

• Lees met je kind. Het je thuis
geen Nederlandstalige boeken? Ga
naar de bibliotheek. Spreek je zelf
nog niet goed Nederlands? Lees
dan voor in jouw moedertaal. Dat
is goed voor de taalontwikkeling
van je kind.
•
Ga je naar de winkel, de bakker
of de slager? Maak thuis samen
een boodschappenlijstje in het
Nederlands. Laat je kind zelf een
brood bestellen bij de bakker.

Ga naar de bibliotheek

•
Spreek zelf met je kind de taal
waarmee je het meest vertrouwd bent. Vanuit een rijke
moedertaal kan je kind sneller andere talen, zoals het Nederlands,
leren.
NOG MEER TIPS?
Surf naar
www.nederlandsoefenen.be

Laat je kind zelf een brood bestellen bij de bakker
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4. BIJLAGEN
a. W
 aar kan ik zelf
Nederlands leren
als ouder?
De schooltaal van je kind is Nederlands. Het is belangrijk als je als ouder
ook Nederlands spreekt.

b. Waar vind ik meer informatie?
Agentschap Integratie en Inburgering
www.integratie-inburgering.be

Huis van het kind   
www.huizenvanhetkind.be

Kind en Gezin
www.kindengezin.be

• Bel gratis 0800 123 00

Onderwijs Vlaanderen

• Stuur een e-mail naar
info@infonl.be

www.ond.vlaanderen.be

• Surf naar www.infonl.be

Onderwijskiezer
www.onderwijskiezer.be

Klasse
www.klasse.be

TIP
Hier vind je ook veel videofragmenten (bv. Over huiswerk
maken of het verloop van een
schooldag)

De website van je gemeente
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c. Aanvraagformulier schooltoelage
Kleuter-, lager of secundair onderwijs, Syntra Leertijd of HBO5 Verpleegkunde

Aanvraag van een schoolof studietoelage
voor 2016-2017

Ik doe een aanvraag voor:
Voornaam en naam

Bestemd voor de administratie

Geboortedatum

Op 31 december 2016 ten laste van
de ouders?

1



Ja



Neen

2



Ja



Neen

3



Ja



Neen

4



Ja



Neen

Hoger onderwijs
Vraag je toelage online aan.

Stuur het ingevulde formulier voor 1 juni 2017
terug naar:

Surf naar www.studietoelagen.be.
Je kan je aanvraag indienen van 1 augustus
2016 tot en met 1 juni 2017.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Hulp nodig? Bel gratis 1700 of contacteer de
afdeling Studietoelagen via het webformulier op:
www.studietoelagen.be/contact/vraag.

Ik doe een aanvraag voor:
Voornaam en naam

Geboortedatum

Rekeningnummer

E-mailadres

1

Rekeningnummer



Neen



Ja



Neen

E-mailadres

Als je een e-mailadres opgeeft, stuurt de afdeling Studietoelagen al haar berichten via e-mail.
Als je de berichten via brief wil ontvangen, moet je dit schriftelijk laten weten.

Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Rekeningnummer IBAN:

Ja

B E

Persoonlijke gegevens van de persoon die in het onderhoud van de leerling of student voorziet
(zie identiteitskaart)



B E
2

Rijksregisternummer:

Op 31 december 2016
ten laste van de ouders?

Wil je voor meer kandidaten een aanvraag doen? Voeg dan een lijst met hun gegevens toe of druk de bijlage af op www.studietoelagen.be.

Voeg attesten toe als

B E









Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als je een e-mailadres opgeeft, stuurt de afdeling Studietoelagen al haar berichten via e-mail.
Als je de berichten via brief wil ontvangen, moet je dit schriftelijk laten weten.

je alimentatiegeld ontvangt. Voeg een kopie van de rekeninguittreksels van 2014 toe waarop het alimentatiegeld vermeld staat.
de leerling op internaat verblijft in het secundair onderwijs. Voeg een attest van het internaat toe.
de leerling of student op kot zit. Voeg een huurcontract toe.
de leerling of student het gehuwd, zelfstandig of alleenstaand statuut heeft.
de leerling of student buiten Vlaanderen studeert.
de leerling of student in het verleden buiten Vlaanderen studeerde.
de leerling of student niet in België is gedomicilieerd. Voeg een attest met de gezinssamenstelling en het adres in het buitenland toe.

Gegevens van de inkomens in 2014
Surf naar www.studietoelagen.be of bel naar 1700 voor meer informatie over toe te voegen attesten

Kruis aan wat van toepassing is en voeg de bewijsstukken toe.
Ik of mijn partner ontving in 2014 onderstaande inkomens:

Ik

Mijn partner

Leefloon betaald door het OCMW





Inkomen uit het buitenland of een Europese of internationale instelling





Handtekening

De afdeling studietoelagen vraagt uw andere inkomens op bij de bevoegde administraties.


Datum

Ik verwacht dat ik of mijn partner in 2016 minder zal verdienen dan in 2014, bijvoorbeeld door werkloosheid, ziekte…
Voeg de nodige bewijsstukken toe om het inkomen van 2016 te staven.

Vlaanderen

»
»
»
»

Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld.
Ik bevestig dat alle betrokkenen akkoord zijn met de inhoud van deze aanvraag.
Ik weet dat de afdeling Studielagen inlichtingen bij andere bevoegde diensten mag vragen.
Ik weet dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt om na te
gaan of ik een school- of studietoelage kan krijgen.
» Ik weet dat ik mijn gegevens kan inkijken en laten verbeteren indien nodig.
» Ik ga ermee akkoord dat de afdeling Studietoelagen mijn inkomen aan de leerling of student
meedeelt.
» Ik breng de afdeling Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte als gegevens uit deze aanvraag
veranderen.

is
en vorming
is onderwijs
onderwijs
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d. A
 ttest niet-gerealiseerde inschrijving
Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving
of van de ontbinding van een inschrijving in het
basisonderwijs binnen een werkingsgebied van een
lokaal overlegplatform

1F3C8E-5225-151022

MD085

Motivering van de niet-gerealiseerde inschrijving
6 Kruis hieronder de reden voor de niet-gerealiseerde inschrijving aan.
De leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap. Voeg de verdere
motivering daarvan bij dit formulier.
De capaciteit wordt overschreden. Vul de onderstaande tabel in.
plaats onder de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

capaciteit

Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL

-

vestigingsplaats
campus
kleuteronderwijs
lager onderwijs
geboortejaar
leerjaar
anderstalige
nieuwkomers
type

dag

dag

maand

.

maand

jaar

De leerling heeft een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, en de inschrijving onder
ontbindende voorwaarde kan niet worden gerealiseerd. Voeg de verdere motivering daarvan bij dit formulier.

2 Vul de datum en het tijdstip van de niet-gerealiseerde inschrijving in.
datum

zonder dubbele
contingentering

De leerling is tijdens het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief verwijderd uit de
school. Vul hieronder de datum in waarop de leerling definitief is verwijderd.

1 Voor welk schooljaar geldt de niet-gerealiseerde inschrijving?

tijdstip

niet-indicatorleerlingen

school

Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de
inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.
Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving of bij een ontbinding van inschrijving?
Ouders kunnen binnen dertig kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten klacht indienen bij de Commissie
inzake Leerlingenrechten op het bovenstaande adres (kamer 4A23). Klachten die na dertig dagen aankomen, zijn niet
meer ontvankelijk en kunnen dus niet worden behandeld. Bij de berekening van die termijn worden zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet
meegerekend. Als ouders vragen hebben over de niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind, bemiddelingshulp willen
of verduidelijking over de reglementering zoeken, kunnen ze contact opnemen met de deskundige van het lokaal
overlegplatform (LOP): voor- en achternaam, tel. telefoonnummer, e-mailadres: e-mailadres.

Gegevens van de school

indicatorleerlingen

jaar

De leerling verandert in de loop van hetzelfde schooljaar van school om in dat schooljaar afwisselend naar
verschillende scholen te gaan.

uur

3 Vul de gegevens van de school of vestigingsplaats in.

Ontbinding van inschrijving tijdens de schoolloopbaan

naam

7 Wordt de inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, met het
oog op het volgende schooljaar ontbonden vanwege de onredelijkheid van aanpassingen?

instellingsnummer
volgnummer vestigingsplaats

ja. Wat is de datum van de beslissing tot ontbinding? Voeg de verdere motivering daarvan bij dit formulier.

straat en nummer

dag

postnummer en gemeente

maand

jaar

nee

telefoonnummer

Ondertekening door de gemandateerde van het schoolbestuur

4 Kruis aan voor welk onderwijs de leerling zich wil inschrijven.

8 Vul de onderstaande verklaring in.

gewoon onderwijs
kleuteronderwijs. Vul het geboortejaar in.
lager onderwijs. Kruis het leerjaar aan.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

1e

2e

3e

4e

5e

6e

datum

buitengewoon onderwijs
kleuteronderwijs. Kruis het type aan.

T2

lager onderwijs. Kruis het type aan.

basisaanbod
T5

T3
T6

T4
T7

T5

T6

T7

T2

T3

T4

T9

jaar

functie

T9

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Gegevens van de leerling
voor- en achternaam
straat en nummer

maand

voor- en achternaam

9 Stuur dit formulier naar de voorzitter van het lokaal overlegplatform. Bezorg binnen vier kalenderdagen een kopie van
dit formulier aangetekend met de post of tegen afgifte van ontvangstbewijs aan de ouders van de geweigerde leerling.
De school bewaart zelf ook een kopie van dit formulier.

5 Vul de gegevens van de leerling in.
geslacht

dag

handtekening

telefoonnummer
mannelijk

vrouwelijk

geboortedatum

postnummer en gemeente

30

dag

maand

jaar

In te vullen door het LOP
gemaakte afspraken
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MEER INFO

Nationale
Proeftuin voor Witloof vzw
Beleidsverantwoordelijke
016-29 01 74 -Tom
witloof@vlaamsbrabant.be
Dehaene
www.proeftuinherent.be
Gedeputeerde voor Vlaams karakter
016 26 70 22 - tom.dehaene@vlaamsbrabant.be
Beleidsverantwoordelijke
Monique Swinnen
www.vlaamsbrabant.be/vlaamskaraker
Gedeputeerde voor land- en tuinbouw
016-26 70 57 - monique.swinnen@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/landbouw

In samenwerking met LOP Vilvoorde Basisonderwijs

v.u.:Provincie
ProvincieVlaams-Brabant,
Vlaams-Brabant,Provincieplein
Provincieplein1,1,3010
3010Leuven.
Leuven.(Ondernemingsnummer:
(Ondernemingsnummer:0253-973-219)
0253-973-219)
v.u.:

Provincie
Vlaams-Brabant,
dienst
land- en
tuinbouw
Provincie
Vlaams-Brabant,
Cel Vlaams
karak
ter
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
016-26
- landbouw@vlaamsbrabant.be
016
26 7672
8772
- vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

