
 
September 2022 

 

 

Beste ouder(s) 

 

 

Uw kind geboren in 2017 is vanaf dit schooljaar leerplichtig. Er wordt verwacht dat 

uw kleuter minstens 290 halve dagen aanwezig zal zijn op onze kleuterschool tussen 

1 september 2022 en 30 juni 2023. 

 

En dit om 2 verschillende redenen met ook andere regels: 

 

1 . om erkend te worden als regelmatige leerling en om in orde te blijven voor 

het groeipakket (selectieve participatietoestand): 

Om hiermee in orde te blijven, is het belangrijk om steeds contact op te nemen met 

de directeur indien uw kleuter ziek is. Alleen de directie kan een afwezigheid 

goedkeuren, zodat deze als aanvaardbaar wordt beschouwd en u in orde blijft met 

deze regelgeving. Het is dus heel belangrijk dat u goed communiceert met de 

school. Als u met uw kind naar de dokter gaat, mag u een afwezigheidsbriefje 

vragen en dit aan de school bezorgen, maar dit is niet noodzakelijk. 

 

2. om rechtstreeks toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van de lagere 

school: 

Hiervoor is het nodig dat uw kind daadwerkelijk 290 halve dagen op de 

kleuterschool aanwezig is. Ziektedagen ( ook voorgeschreven door een dokter) 

tellen hier niet mee.  

Wat als uw kind GEEN 290 halve dagen op school was op 30 juni? 

Dan komt de klassenraad van de kleuterschool bij elkaar om een beslissing te 

nemen. Dit kan zijn: 

- Een gunstig advies, zodat uw kleuter toch naar het eerste leerjaar kan 

- Een ongunstig advies omwille van het te weinig kennen van de Nederlandse 

taal of andere pedagogische redenen ( o.a. schoolrijpheid). 

Deze adviezen worden aan de ouders ten laatste op 30 juni bezorgd. U krijgt als 

ouder dan altijd een woordje uitleg van de zorgcoördinator en/of directeur. 

 

Elke halve dag aanwezigheid is dus heel belangrijk voor uw kind! 

 

Heeft u nog vragen? Neem even contact met ons op, wij helpen u graag verder! 

 

An Lemmens, Eveline Leurs, directie 

 

 

     


