Om rechtstreeks toegelaten te worden tot een
Nederlandstalige lagere school voor gewoon
onderwijs in het kalenderjaar waarin een kind 6
jaar wordt, moet de leerling in het eraan voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen
aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige
kleuterschool.
Om recht te hebben op een schooltoelage, moeten kleuters minstens volgend aantal halve dagen
aanwezig zijn in het kleuteronderwijs:
<3 jaar: 100 halve dagen
3 jaar: 150 halve dagen
4 jaar: 185 halve dagen
5 jaar: 220 halve dagen

Voor wie is deze fiche bestemd?
Mensen die in contact komen met ouders van
jonge kinderen.
Doel van deze fiche
Via deze fiche willen we hen stimuleren om met
ouders te praten over kleuteronderwijs.
Bijkomende vragen of opmerkingen over deze
fiche?
kleuterparticipatie@vlaanderen.be
Meer informatie?
www.kleuterparticipatie.be
Tip
Kijk zeker eens naar het starterspakket: een toegankelijk boekje voor ouders van kleuters die voor
het eerst naar school gaan.
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Gaat de kleuter graag en regelmatig naar
school? Is er een goed contact tussen het
gezin en de school?
»» Geef de ouder(s) erkenning hiervoor.
»» Benadruk de positieve effecten van kwaliteitsvol
kleuteronderwijs: Het draagt bij aan de
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.
Kleuters leren er sociale vaardigheden en raken
vertrouwd met de taal en met praktische
vaardigheden. Voor anderstalige kleuters is het
een prima plek om Nederlands te leren.

Is de kleuter ingeschreven maar vaak afwezig?
De kleuter gaat regelmatig naar school maar de
ouders maken zich zorgen?
»» Stimuleer overleg tussen de ouder(s) en de school
en/of het CLB. Contactgegevens van scholen
en CLB’s vind je op https://data-onderwijs.
vlaanderen.be/onderwijsaanbod.
»» Stel voor dat de ouders eventueel via een
vertrouwenspersoon contact op nemen met
de school en/of het CLB. Partners binnen het
netwerk Huizen van het Kind (Kind en Gezin,
inloopteams, ...) kunnen hierin ondersteuning
bieden. (www.huizenvanhetkind.be)

Is de kleuter niet ingeschreven in een school?
•

Vraag naar de redenen waarom de kleuter
niet is ingeschreven. Weten de ouders vanaf
wanneer kleuters naar school kunnen?
Weten ouders hoe het er op school aan
toegaat? Welke drempels ervaren ouders?

•

Hebben ouders hulp nodig bij de inschrijving
van een kleuter in een school, dan kan men
terecht bij:
•

Het Lokaal Overlegplatform (LOP)
www.agodi.be/zoek-lop

•

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten
(AGODI)
kleuterparticipatie@vlaanderen.be
02 553 92 14

