Welkom in het Starterspakket ‘Naar de kleuterklas’

Vragen van ouders
“Is mijn kind klaar voor de kleuterschool?”
Vanaf 2,5 jaar mag je kind naar de kleuterschool. Heb je twijfels? Ga op bezoek in de kleuterschool en
praat met de juf of meester.

“Mijn kind spreekt geen Nederlands. Mag het naar de kleuterschool?”
Ja, dat mag. Je kind leert snel Nederlands als het speelt in de kleuterklas. Scholen met veel
anderstalige kinderen hebben soms een extra leraar Nederlands. En je kind leert nog beter als het ook
buiten de school Nederlands kan horen en spreken, bijvoorbeeld in de sportclub of op tv.

“Hoe schrijf ik mijn kind in?”
Je kan je kind maximum een jaar op voorhand inschrijven. Bel naar een school of ga er gewoon
binnen. De directeur of het secretariaat zullen je uitleggen op welke datum je kan inschrijven en wat je
moet meebrengen.

“Mag een school weigeren om mijn kind in te schrijven?”
Als de school of de klas vol is, kan de school je kind weigeren. De school moet op papier zetten
waarom ze je kind niet kan inschrijven. En ze moet uitleggen waar je hulp kan vinden, op zoek naar
een andere school. Ben je het niet eens met een weigering? Dan kan je klacht indienen.

“Wat leert mijn kind in de kleuterklas?”
Terwijl ze spelen leren de kinderen de Nederlandse taal spreken, afspraken nakomen en hun fantasie
gebruiken. Ook een potlood juist vasthouden of speelgoed opruimen. Kleuters spelen de ene keer
samen, een andere keer krijgen ze elk een eigen opdracht.

“Mijn kind heeft een handicap. Mag het naar de kleuterschool?”
Ja, dat mag. Er zijn twee mogelijkheden.
1. Je kind kan naar een buitengewone kleuterschool. Dat is een speciale school voor kinderen
met een handicap.

2. Sommige kinderen kunnen naar een gewone kleuterschool. Dan krijgt je kind meestal extra
hulp.
Welke school is het beste voor jouw kind? Praat met de huisdokter, met een sociale dienst of met een
school in de buurt.

“Bestaan er slechte kleuterscholen?”
Het Vlaamse kleuteronderwijs behoort tot het beste in de wereld. Elke school in Vlaanderen krijgt
bezoek van inspecteurs. Die kijken of de school goed werkt.

“Wat kost de kleuterschool?”
De school moet bij het begin van het schooljaar aan de ouders melden wat de precieze kosten zullen
zijn.
-

Je moet betalen voor middageten en voor drankjes. Ook voor toezicht tijdens de middagpauze
en voor naschoolse opvang. De school mag geen dure prijzen vragen, ze moeten redelijk zijn.

-

Je betaalt ook voor uitstappen die de school organiseert; En voor extra materiaal dat de school
aankoopt voor alle leerlingen, bijvoorbeeld een tijdschrift. Deze extra’s mogen jou in totaal
niet meer dan 20 euro per schooljaar kosten.

-

Ook de boekentas moet je zelf kopen.

“Heb ik recht op een schooltoelage?”
Een gezin met een laag inkomen krijgt onder bepaalde voorwaarden financiële steun, dat heet ‘een
schooltoelage’. Die bedraagt 82 euro voor een kleuter. En tussen de 92 en 184 euro voor een kind in
de lagere school. Misschien heb jij ook recht op een schooltoelage?

“Is de kleuterschool verplicht?”
Neen, de kleuterschool is niet verplicht. Maar de kleuterschool is een hele goede voorbereiding op de
lagere school. Je kind leert er veel.

Heb je nog vragen?
- Ga naar een school in je buurt
- Bel het gratis telefoonnummer 1700 (alleen in het Nederlands)
Wil jij Nederlands leren? Zoek een school voor volwassenen in de buurt op
www.huizenvanhetnederlands.be. Of vraag ernaar op de school van jouw kind.

Wat vind je in deze envelop?

Vertelkaart
Gezellig samen in de zetel, met je kind naar de tekeningen kijken. Dat
is de bedoeling. Laat je kind een paar minuten vertellen over school
en over thuis. Je kind leert er veel van.

Kijklijst
Ga je op gesprek bij de juf of meester? Vul dan deze vragen in en
neem het lijstje mee naar school. Je vindt een vertaling van de
vragenlijst op de website http://www.klasse.be/ouders/klikprint

Stickers
Op elke sticker staat een korte boodschap voor de juf of meester.
Kleef de stickers op de trui van je kind, op een briefje of in een
schrift.

Startersboek
Dit boekje staat vol informatie en tips voor ouders.

