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Moet elk kind naar school?

Moraju li sva djeca u školu?

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders zijn
verantwoordelijk dat hun kinderen leren. Moet jouw kind dan ook naar school?

U Belgiji je obrazovanje obvezno za svu djecu od 6 do 18 godina. Roditelji su
odgovorni za obrazovanje svoje djece. Mora li vaše dijete u školu?

1 Kinderen die net in België zijn, zijn verplicht om onderwijs te volgen vanaf de zestigste
dag nadat ze zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het
bevolkingsregister van de gemeente, dus als het kind wettelijk in België woont.

1 Djeca koja se nalaze u Belgiji, obvezna su pohađati nastavu počevši od šezdesetog
dana od upisa u registar stranih državljana, registar tražitelja azila ili matičnu knjigu
stanovništva općine, dakle ako je boravak djeteta u Belgiji zakonski reguliran.

2 Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, heb je het recht om ze in te
schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet weigeren.

2 Svoju djecu imate pravo upisati u školu i onda kad ona nemaju službenu boravišnu
dozvolu. Škola zbog toga ne smije odbiti njihov upis.

3 Er is in België wel een leerplicht, maar geen schoolplicht. De meeste leerplichtige
kinderen volgen les in een school, maar je kind mag ook les volgen vanuit huis. Als je dat
wil, moet je een verklaring van huisonderwijs op tijd indienen bij de overheid.

3 U Belgiji je obvezno obrazovanje, ali ne i formalno obrazovanje. Većina djece za
koju je obrazovanje obvezno, pohađa nastavu u školi, no vaše se dijete može obrazovati i
kod kuće. Ako i vi to želite, morate državnim tijelima pravovremeno podnijeti zahtjev za
obrazovanje kod kuće.

4 Naar school gaan in België is gratis. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen om je kind
naar de kleuterschool, lagere school of middelbare school te laten gaan.
5 Als je je kind (van 6 tot 18 jaar) inschrijft in een school, dan moet het elke dag naar
school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte.
6 In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterklas. Regelmatig aanwezig zijn in de
kleuterklas is heel belangrijk voor je kind. Enkel wie regelmatig aanwezig is, mag later ook
naar het eerste leerjaar.

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.

4 Školovanje je u Belgiji besplatno. Ne morate platiti upisninu odlučite li svoje dijete
upisati u vrtić, osnovnu ili srednju školu.
5 Ako svoje dijete (od 6 do 18 godina) upišete u školu, ono mora svakodnevno pohađati
nastavu u školi, osim u slučaju opravdanog izostanka, primjerice zbog bolesti.
6 U Belgiji djeca od 2,5 godine nadalje idu u vrtić. Redovit odlazak u vrtić za vaše je dijete
vrlo važan. Samo oni koji su u vrtiću redoviti, smiju se kasnije upisati u prvi razred.

Želite li učiti nizozemski? Pronađite na www.huizenvanhetnederlands.be najbližu
adresu na koju se možete obratiti radi učenja ili se raspitajte u školi svojeg djeteta.

