Vertaalfiche – basisboodschap van school aan ouders

Inschrijven in een school

(NEDERLANDSTALIGE BASISTEKST)
Wil je je kind inschrijven in het Nederlandstalig onderwijs? Start je zoektocht dan op
tijd.
Je moet je kind op school inschrijven als het voor het eerst naar school gaat, als het de
overstap maakt naar het secundair of als je kind van school verandert. Soms ook als je
kind van de kleuterklas naar de lagere school gaat.
De start van de inschrijvingen verschilt per gemeente of per school. In sommige scholen
is er een plaatsgebrek of moet je een lange procedure volgen. Sommige kinderen krijgen
voorrang bij de inschrijvingen. Bijvoorbeeld als het al een broer of zus heeft dat in de
school is ingeschreven. Vraag op tijd hulp.
Meer informatie vind je op www.inschrijvingsrecht.be
(VERTALING ENGELS)
Do you want to register your child in a Dutch-language school? Then start your search
on time.
You must register your child if he or she is going to school for the very first time, when
he or she transfers up to secondary education or if your child changes schools. You must
also sometimes do this if your child transfers from preschool to elementary.
Start times for registration differ between municipalities or schools. There can be a lack
of space in some schools or you must follow a long procedure. Some children are given
preference during registration, e.g. if an older brother or sister is already registered in
that school. Be sure to ask for help on time.
You can find more information at www.inschrijvingsrecht.be.

 Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op

www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

 Would you like to learn Dutch? Find a place to do so in your neighbourhood at
www.huizenvanhetnederlands.be or ask at your child’s school.

