
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.

Moet mijn kind naar school?

În Belgia, toți copiii cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani trebuie să fie instruiți. Părinții 
au responsabilitatea să se asigure că învață copiii lor. Așadar, copilul meu trebuie să 
meargă la școală?

1. Copiii care tocmai au sosit în Belgia trebuie să fie instruiți începând cu cea de-a 60-a zi 
după înregistrarea lor în registrul pentru străini, registrul condițional sau registrul pentru 
populație al municipalității lor, cu alte cuvinte când copilul devine rezident legal în Belgia.

2. Chiar dacă copilul nu are documente oficiale de reședință, aveți totuși dreptul de a-l 
înscrie la școală. Școala nu-l poate refuza dacă nu are documente.

3. Rețineți că, deși în Belgia copiii trebuie instruiți, nu există nicio obligație pentru aceștia de 
a frecventa școala. Majoritatea copiilor care fac obiectul instruirii obligatorii merg, de fapt, 
la școală, însă există alternativa legală a școlarizării la domiciliu. Dacă doriți să procedați 
astfel, trebuie să trimiteți la timp o declarație de şcolarizare la domiciliu către autorități.

4. Frecventarea școlii în Belgia este gratuită. Nu trebuie plătită nicio taxă de înscriere pentru a 
vă trimite copilul la grădiniță, școala primară sau gimnaziu.

5. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani care sunt înscriși la o școală trebuie să meargă la 
școală zilnic, cu excepția cazului absențelor permise de legislație, de exemplu, pentru boală. 
Copiii cu vârsta de 5 ani trebuie să meargă la școală cel puțin 290 de jumătăți de zi.

6. În Belgia, copiii merg la grădiniță începând cu vârsta de 2 ani și jumătate. Există 7 zile 
de începere într-un an școlar. Copilul dvs. începe să meargă la școală în prima zi de înce-
pere după ce a împlinit vârsta de 2 ani și jumătate. Mersul regulat la grădiniță este foarte im-
portant. Numai copiii care au mers regulat la grădiniță pot merge mai departe în clasa întâi.

7. Copilul dvs. nu vrea să meargă la școală în fiecare zi până la vârsta de 18 ani? Dacă așa 
stă situația, copilul poate opta pentru învățare part-time și muncă part-time începând cu 
vârsta de 15 sau 16 ani.

Copilul meu trebuie să meargă la școală?

Română

Vreți să învățați limba olandeză? Găsiți un loc în care să învățați limba olandeză la următoarea adresă: 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Sau întrebați la școala la care învață 
copilul dvs. Locuiți în Bruxelles? Atunci vizitați https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.
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