
Moet mijn kind naar school?

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je 
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders zijn verantwoor-
delijk dat hun kinderen leren. Moet jouw kind dan ook naar school? 

1 Kinderen die net in België zijn, zijn verplicht om onderwijs te volgen vanaf de 60ste dag 
nadat ze zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het bevol-
kingsregister van de gemeente, dus als het kind wettelijk in België woont. 

2 Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, heb je het recht om ze in te 
schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet weigeren. 

3 Er is in België wel een leerplicht, maar geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen 
volgen les in een school, maar je kind mag ook les volgen van thuis uit. Als je dat wil, 
moet je een verklaring van huisonderwijs op tijd indienen bij de overheid. 

4 Naar school gaan in België is gratis. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen om je kind 
naar de kleuterschool, lagere school of secundaire school te laten gaan. 

5 Kinderen van 6 tot 18 jaar die zijn ingeschreven in een school, moeten elke dag naar 
school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte. 5-jarige kin-
deren worden minstens 290 halve dagen op school verwacht. 

6 In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterklas. Er zijn 7 instapmomenten in 
een schooljaar, je kind start op de eerste instapdag nadat het 2,5 jaar is. Regelmatig aanwe-
zig zijn in de kleuterklas is heel belangrijk. Enkel wie regelmatig aanwezig is, mag later ook 
naar het eerste leerjaar.

7 Ziet je kind het niet zitten om tot 18 jaar elke dag naar school te gaan? Dan kan het vanaf 
15 of 16 jaar kiezen voor deeltijds leren en deeltijds werken.

العربیة

 يف بلجيكا ،ال بد من تعليم جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 سنوات و 18 سنة. تقع عىل عاتق اآلباء مسؤولية الحرص عىل تعيل

أبنائهم. إذن، هل ينبغي لطفيل الذهاب إىل املدرسة؟

 يرجى مالحظة أنه بينام تعليم األطفال  إلزاميًا يف بلجيكا، إال أنه ال يوجد التزام عليهم بالذهاب إىل املدرسة بالفعل. يف الواقع يذهب معظم

 األطفال يف ست التعليم اإللزامي إىل املدرسة، لكن التعليم املنزيل بديل قانوين. إذا كان هذا هو ما تريده، فيجب عليك إقرار ترصيح التعليم

املنزيل إىل السلطات يف الوقت املناسب

 يجب عىل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و 18 عاًما واملسجلني يف مدرسة الذهاب إىل املدرسة يوميًا، باستثناء حاالت الغياب املسموح

بها قانونًا، مثل املرض. من املتوقع أن يذهب األطفال يف سن 5 سنوات إىل املدرسة لنصف يوم ملدة 290 يوم عىل األقل

 يف بلجيكا ، يذهب األطفال إىل رياض األطفال يف سن 2.5 سنة. هناك 7 أيام تبدأ يف الدراسة خالل العام الدرايس؛ يبدأ طفلك يف الذهاب

 إىل املدرسة يف أول يوم بدء بعد بلوغه سن 2.5. الحضور املنتظم لرياض األطفال مهم جدا. فقط األ طفال الذين يحرضون بانتظام ميكنهم

الذهاب الحًقا إىل السنة األوىل من املدرسة اإلبتدائية

 هل ال يريد طفلك الذهاب إىل املدرسة كل يوم حتى سن 18؟ إذا كان األمر كذلك، فيمكنه اختيار التعلم بدوام جزيئ والعمل بدوام جزيئ

اعتباًرا من سن 15 أو 16 عاًما
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 يجب تعليم األطفال الذين وصلوا لتوهم إىل بلجيكا اعتباًرا من اليوم 60 بعد تسجيلهم يف سجل األجانب أو السجل الرشطي أو سجل

السكان لبلديتهم، أي عندما يصبح الطفل مقياًم قانونيًا يف بلجيكا

 حتى لو كان أطفالك ال ميلكون أوراق إقامة رسمية،فال يزال لديك الحق يف تسجيلهم يف املدرسة. فال ميكن للمدرسة أن ترفضهم ألن ليس

لديهم أوراق

 الذهاب إىل املدرسة يف بلجيكا مجاين . ال توجد رسوم تسجيل ينبغي دفعها مقابل ذهاب طفلك إىل روضة األطفال أو املدرسة اإلبتدائية أو

املدرسة الثانوية

هل ينبغي لطفيل الذهاب إىل املدرسة؟

رسالة أساسية من املدرسة إىل أولياء األمور ملف الرتجمة:

www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen  

 أو اسأل عن ذلك يف مدرسة طفلك. هل تسكن يف بروكسل؟ تصفح إذن املوقع

هل ترغب يف تعلم النريالندية؟ إبحث أين ميكنك الذهاب وذلك عىل موقع االنرتنت

.https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen
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