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Nuttige informatie en links lager onderwijs 

• Veranderen van school: Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van 
school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in de andere school. Veranderen 
kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al 
eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de 
schoolverandering. 

• Filmpje: De overstap naar de lagere school  

De Overstap 2: Naar het eerste leerjaar - 
YouTube 

  

 

• Naar de lagere school - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be): De meeste 
kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 jaar zijn. 
Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden. Om op 6 jaar 
het recht te hebben om te starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, moet 
je kind in het schooljaar ervoor voldoende aanwezig geweest zijn in 
een Nederlandstalige kleuterschool. Anders beslist de klassenraad of je kind naar het 
gewoon lager onderwijs mag of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen. 

• Onderwijskiezer: Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je 
past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die 
zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … 
kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle 
informatie over het gehele onderwijslandschap. 

• Informatie per gemeente Hier vind je per stad of gemeente de website en een e-
mailadres voor meer informatie: wie kan inschrijven, wanneer en waar. 
Staat je gemeente niet in de lijst? Vraag informatie aan de school waar je wil 
inschrijven! Er is geen algemene informatie beschikbaar omdat er in je gemeente geen 
lokaal overlegplatform is. 

• School veranderen van gewoon en buitengewoon onderwijs - Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming (vlaanderen.be) Je kan tijdens of na het schooljaar overstappen van een school 
voor gewoon onderwijs naar een school voor buitengewoon onderwijs. Daarvoor heb je 
een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor 
toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. 

• School veranderen van buitengewoon en gewoon onderwijs - Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)  Volgt je kind les in het buitengewoon onderwijs en 
denk je dat het beter op zijn plaats zit in het gewoon onderwijs, dan kan je overwegen 
om het (weer) over te laten stappen naar het gewoon onderwijs. Als je kind een attest 
voor het buitengewoon onderwijs heeft, kan je toch kiezen voor een gewone school. 
Dat kan tijdens of na een schooljaar. Bespreek het met de school en het centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB). Meer informatie: Verslag voor een individueel aangepast 
curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. 
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• Gewettigd van school afwezig blijven - voor ouders - Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming (vlaanderen.be) 

• Voorrang in Brussel: Bewijs je kennis van het Nederlands. In Brussel kan je kind 
voorrang krijgen bij de inschrijving in een school als je Nederlands kent. Die kennis kan 
je op verschillende manieren aantonen. 

• Secundair onderwijs gevolgd in het Nederlandstalig onderwijs 
• Bewijs van beheersing van het Nederlands 
• Extra informatie 
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