Gemeentebestuur Anderlecht - Preventiedienst

Steunpunt schoolvragen

Informatie Fiche

Jouw kind op een school inschrijven : hoe maak ik
de keuze?
Ben je op zoek naar een kleuterschool of een basisschool ?

Wat vind jij belangrijk ?
Bekijk deze VIDEO en onderstaande vragen om jouw voorkeuren te bepalen bij het kiezen van een
school. Je zou willen dat de school :
O Te voet bereikbaar is ..... ......... ...........O Met de auto of het openbaar vervoer bereikbaar is
O Een kleine structuur is.............................O Een grote structuur is
O Een specifieke pedagogie aanbiedt........ O Een traditionele pedagogie aanbiedt
O Deel uitmaakt van het officieel …........... O Deel uitmaakt van het vrij onderwijs* *
of gemeenschappelik onderwijs* ...........
O OKAN-klassen organiseert ( voor anderstalige nieuwkomers)
O Projectenontwikkelt rond het welzijn of met een artistiekefocus
O Let op kinderen met specifieke leer behoeften
O Een kantine met warme maaltijden 's middags aanbiedt
O Veel huiswerk vereist.
* Het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs geven de keuze tussen verschillende
religies of levensbeschouwingen (katholiek, islam, niet-confessioneel, enz.). Sommige scholen van het vrij
onderwijs (protestanten, islam, katholieke scholen,enz.) bieden alleen hun geloof aan.

Zoek scholen
Nadat je jouw wensen hebt bepaald, kan je de verschillende scholen die aan jouw criteria
voldoen op verschillende manieren identificeren:
●
Door je te informeren bij andere ouders
●
Door de websites van de scholen te bezoeken waarover u heeft horen praten
●
Via een van deze websites :
https://www.onderwijskiezer.be
https://onderwijs.vlaanderen.be
●
Door naar deze VIDEO te kijken over het scholenplan
●
Door ons voor advies te bellen op 02 / 529.88.51 of 02/529.88.52

De aanmelding en inschrijving
10 januari - 21 januari 2022: voorrang voor broers en zussen en kinderen
van personeel
Januari – februari 2022: leer de scholen kennen
7 maart - 31 maart 2022: aanmelden via inschrijveninbrussel.be
6 mei 2022: infobericht
9 mei - 31 mei 2022: inschrijven
vanaf 9 juni 2022: vrije inschrijvingen
Opgelet : Aanmelden is nodig als je voor het
eerst wil inschrijven in het Nederlandstalig
onderwijs (ook alle kinderen geboren in
2020, zelfs als ze pas starten in september
2023) of als je van school wil veranderen.
We adviseren je minstens 7 scholen te
kiezen.

Hoeveel scholen kiezen? Moet ik een
Nederlandse test afleggen?
Wat moet je doen als jouw kind overal op de
wachtlijst staat ?
Alle vragen die je je stelt over de
inschrijvingen van uw kind HIER
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Ben je op zoek naar een secundaire school ?

Zoek scholen

Via één van deze websites :
https://www.onderwijskiezer.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-een-geschikte-school

Vind informatie over de scholen die je interesseren
Aangezien de opendeurdagen dit jaar vaak geannuleerd zijn, is dit de gelegenheid om de
website van de scholen in detail te gaan bekijken en deze beter te leren kennen. Ontdek voor
iedere school :
De: waarden en de visie, ... in het pedagogischproject
De aangeboden opleidingen en de uurroosters
De ondernomen projecten, mogelijke studentenprojecten
De keuze van buitenschoolse activiteiten
Het gebouw, de lokalen, de buitenkant, de locatie, de contactgegevens
De methodologische keuzes, de visie over schoolondersteuning , . in het pedagogischproject
Het lessenrooster, de dresscode, het beheer van de afwezigheden, ... in het schoolreglement.
De criteria rond evaluatie, worden er herexamens georganiseerd, ... in het schoolreglement.
Het onderwijsnet (Het gesubsidieerd vrij onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd
officieel onderwijs)

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een middelbare school? Meer info in deze VIDEO

De aanmelding en inschrijving

Advies : Alvorens jouw kind aan te
melden kijk zeker naar de vrije
plaatsen HIER

Inschrijven in 1A:
10 - 21 januari 2022: voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel
Januari – februari 2022: leer de scholen kennen
7 - 31 maart 2022: aanmelden op inschrijveninbrussel.be
12 mei 2022: infobericht
Jouw kind inschrijven in 1B?
13 mei - 7 juni 2022: inschrijven toegewezen kinderen
Meer info HIER
vanaf 13 juni 2022: vrije inschrijvingen
Inschrijven in een hoger secundair leerjaar
16 - 31 mei 2022: voorrangsperiode leerlingen met een Nederlandstalige ouder
Vanaf 1 juni 2022: start vrije inschrijvingen
Voorrang voor kinderen met een Nederlandstalige ouder
Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang bij de
inschrijvingen.
Wil je in aanmerking komen voor deze voorrang? Dan moet je dit bewijzen met een attest van niveau
Nederlands B2 of een daarmee gelijkgesteld attest. Als je geen attest hebt kan je een afspraak
nemen in het huis van het Nederlands om een test af te leggen.
Heb je vragen over jpuw attest, over het aanmelden of het inschrijven dan kan je terecht bij de
helpdesk: 02 553 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be.

Heb je nog vragen?
Meer info HIER
Op initiatief van schepen van Preventie Alain Kestemont en met de steun van burgemeester
Fabrice Cumps en het Anderlechtse schepencollege
ER/VU : Marcel Vermeulen, Place du Conseil 1 Raadsplein – 1070 Anderlecht

