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Hoe kies je een lagere school? 
We geven je graag enkele tips die je kunnen helpen bij het kiezen van een 

school (of enkele voorkeursscholen). 

 

Welke scholen zijn er? 

Hier vind je het onderwijsaanbod in Vlaanderen terug. 

  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao 

 

Ook op de website onderwijskiezer vind je alle scholen terug.  

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/kaart/vlaanderen.php 

 

Wat verwacht jij van de school van je kind? 

 

In België is er vrije schoolkeuze. Dat wil onder andere zeggen dat je zelf mag kiezen naar welke school je 

kind gaat. Je kan bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor: 

• een school in de buurt of een school verder weg 
• een officiële school of een vrije school 
• een godsdienstgebonden school of een neutrale school 
• een 'traditionele' school of een methodeschool. 

Ook ouders van een kind dat verwezen wordt naar het buitengewoon onderwijs, hebben vrije 
schoolkeuze. Ze kunnen beslissen om hun kind toch gewoon onderwijs te laten volgen. Ouders die wel 
voor een school met buitengewoon onderwijs kiezen, hebben een inschrijvingsverslag van het centrum 
voor leerlingenbegeleiding (CLB) nodig. Daaruit moet blijken dat buitengewoon onderwijs voor het kind 
noodzakelijk is en welk type buitengewoon onderwijs geschikt is. 

Als ouders moet je bij het kiezen van een school akkoord gaan met het pedagogisch project van de school 
(de uitgangspunten van de school, wat ze met de leerlingen wil bereiken) en met 
het schoolreglement (bevat de rechten en plichten van ouders en leerlingen, en van het schoolbestuur) en 
die ook ondertekenen. 

http://www.koogo.be/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao
https://www.onderwijskiezer.be/v2/kaart/vlaanderen.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/kaart/vlaanderen.php
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/organisatie-van-het-onderwijs/structuur/officieel-en-vrij-onderwijs-onderwijsnetten-en-koepels
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/methodescholen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werkplaats_Kindergemeenschap_Kleuterklas_03.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Alle scholen  

• moeten dezelfde ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
nastreven/bereiken.  

• volgen dezelfde regelgeving, bijv. veiligheid, 
schoolkosten. 

• hebben dezelfde inspectie. 
 

Toch kan iedere school zijn eigen accenten leggen en zijn er ook 

veel verschillen tussen scholen. Daarom is het belangrijk om stil 

te staan bij de volgende vragen: 

• Wat vind jij belangrijk? Wat verwacht je van een 
school? Denk er over na en praat er over. 

• Verzamel informatie over verschillende scholen.  

• Welke scholen hebben je voorkeur?   
        

(bron afbeelding: Huisvlijt)   

  

Gebruik verschillende infobronnen 

• Info van de school zelf (website, folder, bezoek) 

• Je omgeving (buren, familie, vrienden) 

• 'Ervaren' ouders: praat met andere ouders die al een kind op die school hebben. 

Tip: Verzamel informatie van verschillende scholen op je computer of in een      zo kan je alle 

informatie gemakkelijk terug vinden. 

 

 

http://www.koogo.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs

