
Naar de 
basisschool 
in Oostende

Een school kiezen…

Als ouder kan je zelf een 
school kiezen voor je kind.  
Deze tips helpen je om een 
goede keuze te maken: 
• Op www.onderwijskiezer.be 

en in de brochure ‘Onderwijs 
en vorming’ van Oostende 
vind je info over scholen.

• Bezoek verschillende 
 scholen en/of raadpleeg de 

website van de school.  
• Vraag of je een kijkje mag 

nemen in de klas met je 
 kind en partner.
• Ga praten met de 
 leerkracht.

Informeer je goed

Verzamel info die belangrijk is 
voor je kind: 
• Ga na of je akkoord bent met 

het pedagogisch project en 
reglement van de school

• Hoe verloopt een dag op 
school?

• Met hoeveel kinderen zit mijn 
kind in de klas?

• Hoe laat is de school uit?
• Is er opvang  voor en na 

schooltijd?

• Wat neemt mijn kind mee 
naar school? (boekentas, 
koek, fruit, veiligheidsjasje)

• Kan mijn kind op school 
 eten?
• Hoe weet ik hoe het met 

mijn kind gaat op school?
• Welke schoolkosten je mag 

verwachten.

Wat doet het LOP 
(Lokaal Overleg Platform)?

Het LOP is een vergadering van 
alle scholen uit Oostende en 
Middelkerke en hun partners 
zoals bijvoorbeeld CLB, het ge-
meentebestuur, vzw Arktos,... 
Samen werken we aan een 
goed evenwicht tussen kin-
deren die meer en minder 
ondersteuning nodig hebben. 
Zo werken we aan meer gelijke 
kansen in het onderwijs voor 
alle kinderen. Het LOP is een 
initiatief van het Vlaams 
Ministerie van 
Onderwijs en Vorming.  

Het LOP kan bemiddelen in 
moeilijke situaties. Stel, jouw 
kind heeft bijzondere zorgen 
nodig. Een school weigert je 
kind in te schrijven omdat het 
die zorgen niet kan bieden. 
Dan kan het LOP jou helpen.

Als je denkt dat de school je 
kind onterecht weigert, kan 
je een klacht indienen bij de 
Commissie voor 
Leerlingenrechten.
Hendrik Consciencegebouw 5C
Koning Albert II-laan 15, 
1210 Brussel
02 553 95 61.

Meer info : 

Centra voor 
Leerlingenbegeleiding van het 
GO! - CLB GO! Oostende
Hennepstraat 53, 
8400 Oostende
059 70 21 00
info@clbgo-oostende.be
www.clbgo-oostende.be

Interstedelijk CLB - 
afdeling Oostende
Violierenlaan 5, 
8400 Oostende
059 70 75 41 
Clb.oostende@gent.be
www.iclb.be

Vrij Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding - Vrij CLB 
Oostende - Gistel
Frère-Orbanstraat 145, 
8400 Oostende
059 50 68 01 
clboostende@clboostende.be
www.clboostende.be

Lokaal Overleg Platform voor 
Gelijke Onderwijskansen 
Oostende-Middelkerke Basis (LOP)
050 78 83 23
0473 93 89 25
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
www.lop.be
www.inschrijvingsrecht.be 
www.ond.vlaanderen.be/
gidsvoorleerlingen

Welke financiële steun 
(ondersteuning) kan je 
krijgen ?

• Vraag na of je recht hebt op 
een studietoelage.  

 Bel gratis naar 1700 of surf 
naar www.studietoelagen.be

• Woont je kind in Oostende 
en heb je vragen over 
schoolkosten en financiële 
hulp?

 Vraag onderwijs(maaltijd)
cheques aan!

 Hiermee kan je een deel van 
de kosten betalen. 

 Meer info? 
 De Wegwijzer 
 Edith Cavellstraat 54-56, bus 4 

8400 Oostende
 059 59 20 16.
 dewegwijzer@oostende.be
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Deze brochure geeft informatie over de start van de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018



Welke info breng 
je mee naar het 
inschrijvingsgesprek?

• Identiteitsbewijs van je kind.
• Naam en adres van de vorige 

school, als je kind op een 
andere school zat.

• Eventueel een attest voor een 
studietoelage(enkel gewoon 
onderwijs).

• Eventueel attest van 
leerstoornissen.

• Eventueel een verslag van 
het CLB rond toegang tot het 
buitengewoon onderwijs.

Inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2017-2018

Voor meer info kan je terecht 
bij het lokaal overlegplatform 
gelijke onderwijskansen 
(LOP):

Liesbeth Croene: 
0473 93 89 25 - 050 78 83 23

VOORRANGSGROEPEN

broers en zussen en 
kinderen van personeel

sociale mix 

vrije inschrijvingen

6 maart tot en met 
17 maart 2017

20 maart tot en met 
31 maart 2017

vanaf 20 maart 2017
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GEWOON EN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

GEWOON BASISONDERWIJS

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

vrije inschrijvingen vanaf 17 april 2017
3

GEWOON BASISONDERWIJS

VOORRANGSPERIODE

Hoe schrijf je je kind in? 

• Je komt naar de school voor 
een gesprek.

• Je kan je kind enkel 
inschrijven in het 
buitengewoon onderwijs 
met een verslag van het CLB 
dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs.

• Je kan je kind inschrijven 
in het buitengewoon 
onderwijs als het CLB jou 
de toelating geeft en een 
verslag “Toegang tot het 
buitengewoon onderwijs” 
opmaakt.

kind deel uitmaken van die 
groep? Dan kan de directeur 
je pas op het einde van deze 
periode laten weten of je kind 
nog wordt ingeschreven op 
deze school.  

*Zijn één of meer van 
onderstaande uitspraken 
waar? Dan spreken we van een 
indicatorleerling:      
• Het gezin kreeg vorig 
 schooljaar een schooltoelage.
• De moeder heeft geen 
 diploma secundair onderwijs. 
 Bij een niet-indicatorleerling  
 is het antwoord op al deze  
 vragen ‘nee’.

Periode 3: Voor buitengewoon 
basisonderwijs: 
vanaf 20 maart 2017 
Voor gewoon basisonderwijs: 
Vanaf 17 april 2017
Tijdens deze periode schrijft de 
school alle kinderen in zolang 
er plaats is. Als een school of
klasgroep vol is, krijg je een 
formulier ‘Mededeling van een 
niet-gerealiseerde inschrijving’
mee of toegestuurd. Dan 
contacteer je het LOP of het 
CLB. De contactgegevens vind 
je op de achterzijde van deze 
folder.

  Wanneer kan je   
 inschrijven voor het   
volgende schooljaar?

Alle basisscholen in 
Middelkerke organiseren 2 
voorrangsperiodes. 
Daarna kan je vrij inschrijven 
zolang er plaats is. 
Periode 1: Broers en zussen 
& kinderen van personeel 
Voor gewoon en buitengewoon 
basisonderwijs. 
Van 6 maart tot en met 
17 maart 2017
• Voor broers en zussen van 

kinderen die al ingeschreven 
zijn in de school.

• Voor kinderen van personeel 
van de school.

Periode 2: Sociale mix 
Voor gewoon basisonderwijs. 
Van 20 maart tot en met 
31 maart 2017.
De school houdt een 
aantal plaatsen vrij voor 
indicatorleerlingen* en 
een aantal voor niet-
indicatorleerlingen. Zo krijgen 
kinderen uit alle soorten 
gezinnen een kans en komt 
er goede sociale mix in de 
school. Is het maximum aantal 
leerlingen voor een bepaalde 
groep bereikt? En zou jouw 


