Vlaanderen

is onderwijs & vorming

NAAR DE BASISSCHOOL
Elke dag kwaliteitsvol onderwijs telt

WARME OVERGANG VAN THUIS, DE KINDEROPVANG EN DE BUURT
NAAR DE KLEUTERSCHOOL

De overgang naar het kleuteronderwijs is geen
gebeurtenis van één dag, maar start ruim voor
de instap en duurt tot het moment waarop kinderen en gezinnen een gevoel van betrokkenheid
hebben bij de school.
Door samen te werken zorgen ouders, voorzieningen en de buurt voor een warme overgang.
DE KLEUTERSCHOOL
Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor
de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind.
Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden,
ze raken vertrouwd met taal en met praktische
vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de
kleuterschool een prima plek om Nederlands te
leren.

LEERPLICHT VANAF VIJF JAAR
Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. Alle kinderen die in hetzelfde
kalenderjaar geboren zijn, worden leerplichtig op 1 september van het jaar waarin ze 5 jaar worden. Zo worden alle
kinderen geboren in 2015 leerplichtig op 1 september 2020, kinderen van geboortejaar 2016 worden leerplichtig op
1 september 2021, enz. Voor deze kleuters is er een leerplicht van 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt
tussen de 320 en 330 halve dagen.
Sommige 5-jarige kinderen kunnen geen 290 halve dagen aanwezig zijn omdat ze ziek zijn, revalidatie nodig
hebben, hun ouders tot de trekkende bevolking behoren en ze te jong zijn om op internaat te gaan…
De directie kan beslissen welke afwezigheden aanvaardbaar zijn. Dat vergt goede communicatie tussen de ouders
en de school. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.
Huisonderwijs is ook een optie om aan de leerplicht te voldoen.
VOLTIJDSE LEERPLICHT
Kinderen in de lagere school, maar ook zesjarigen in het kleuteronderwijs (en ook zevenjarigen in het buitengewoon kleuteronderwijs), zijn voltijds leerplichtig.
Ouders moeten ervoor zorgen dat een leerplichtig kind voltijds de lessen volgt. Dat betekent dat ouders de regels
over de afwezigheden moeten respecteren.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
in.
GROEIPAKKET
Om een schooltoeslag te krijgen, moeten kleuters voldoende aanwezig zijn in het kleuteronderwijs:
<3 jaar: 100 halve dagen
3 jaar: 150 halve dagen
4 jaar: 185 halve dagen
5 jaar: 290 halve dagen

Op zoek naar meer info?
www.kleuterparticipatie.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht
Heb je vragen?
kleuterparticipatie@vlaanderen.be
leerplichtcontrole@vlaanderen.be
02 553 92 14
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