Inschrijving in kleuter- en lager onderwijs
1. Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs - basisprincipes
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende
instapdagen:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;
- de eerste schooldag van februari;
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;
- de eerste schooldag na de paasvakantie;
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag;
Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd
wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt
heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school
aanwezig zijn.
Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs
ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school
toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs
Omdat sommige leerplichtige kinderen nog niet rijp zijn om het lager onderwijs aan te vatten, is het mogelijk
dat een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nog een schooljaar kleuteronderwijs
volgt. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Zowel de klassenraad als het bevoegde CLB geven de ouders
hierover voorafgaandelijk advies, zodat de ouders met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. Het is
noodzakelijk dat de ouders toelichting krijgen bij deze adviezen (eventueel tijdens een gesprek met de
directeur en de betrokken klastitularis). Nadat de ouders op de hoogte zijn van de voor- en nadelen en de
mogelijke consequenties, nemen zij de uiteindelijke beslissing.
Voor een zesjarig kind dat niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs is er geen advies
van het CLB aan de ouders nodig. Wel dienen de ouders de motivering te krijgen waarom de klassenraad dit
zesjarig kind niet tot het lager onderwijs toelaat.
2. Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs vanaf schooljaar 2014-2015
De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist over de toelating tot het gewoon lager onderwijs van
alle vijfjarigen, alsook over de toelating van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in
het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs.
De taalproef voor onvoldoende aanwezige kleuters vervalt zowel voor de vijf- als voor de zesjarigen . De
afschaffing van de taalproef valt chronologisch samen met de invoering van de taalscreening voor elke leerling
die voor het eerst in het Nederlandstalig onderwijs instroomt, en met de invoering van het taaltraject dat op
deze screening volgt . Opgelet: de taalscreening heeft een andere finaliteit dan de taalproef . De taalscreening
laat de school toe om een taaltraject voor de leerling op te stellen. De screening mag pas na inschrijving
afgenomen worden en is dus, in tegenstelling tot de taalproef , geen onderdeel van de toelatingsvoorwaarden.
a. Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs voor zesjarigen
Zesjarigen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs en er ten minste 220 halve dagen aanwezig geweest zijn ,hebben een recht op toelating tot
het gewoon lager onderwijs. De ouders van deze leerlingen maken zelf de keuze of de leerling op zes jaar in
het gewoon lager onderwijs instapt.
Voor zesjarigen die geen 220 halve dagen aanwezigheid in een erkende Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs hebben, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating. De manier waarop
de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf (bijv. contactname met de kleuterschool, advies
van het CLB, een oriënterend gesprek met de leerling/ouders, testen, …).
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het aantal halve dagen dat zesjarigen in kleuteronderwijs aanwezig
moeten geweest zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs, verhoogd. Zij

moeten het voorgaande schooljaar ingeschreven en ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest in een
Nederlandstalige erkende kleuterschool om recht te hebben op toelating tot het gewoon lager onderwijs.
Concreet betekent dit dat vijf jarige kleuters tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen
aanwezig moeten geweest zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het
schooljaar 2018-2019. De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die
niet voldoende aanwezig zijn geweest .
De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee uiterlijk de tiende
schooldag van september, voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september. Voor leerlingen die vanaf 1
september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk tien schooldagen na de
inschrijving. In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Wanneer deze termijnen overschreden worden is de leerling ingeschreven. Wanneer de beslissing tot toelating
negatief is , moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld worden en gemotiveerd worden.
Voor leerlingen die instappen in het gewoon lager onderwijs in Franstalige scholen in de rand- en
taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied is voldoende aanwezigheid in een
Nederlandstalige erkende school voor kleuteronderwijs geen vereiste. Zij hebben op basis van hun leeftijd van
zes jaar recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs.
b. Toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen
Het is steeds de klassenraad die beslist over de toelating van een vijfjarige tot het gewoon lager onderwijs.
Ouders hebben geen beslissingsrecht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na
toelating door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap. Deze
toelatingsvoorwaarde geldt ook in de Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken
van het Nederlandse taalgebied.
c. Toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs voor zevenjarigen en ouder
Deze leerlingen hebben op basis van hun leeftijd recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. De vereiste
van voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs of toelating door de klassenraad
is op hen niet van toepassing.
3. Duur van het gewoon lager onderwijs
a. Minimum duur lager onderwijs
Het getuigschrift lager onderwijs pas kan uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die voor 1 januari van
het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.
b. Maximumduur lager onderwijs
Een leerling die veertien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar lager
onderwijs volgen, na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en
toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB nemen de ouders de uiteindelijke beslissing. De
ouders kunnen dus niet verplicht worden hun kind op de leeftijd van veertien jaar nog lager onderwijs te laten
volgen, ook al is er een gunstig advies van de klassenraad.
Vanaf 1/9/2016 is er dus niet langer een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist
voor een leerling die op dertienjarige leeftijd een achtste jaar lager onderwijs wil volgen. Deze adviezen zijn
enkel nog vereist indien de leerling veertien jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar en nog een
schooljaar lager onderwijs wil volgen. Deze bepalingen gelden al voor de leerlingen waarvoor de beslissing op
het einde van het schooljaar 2015-2016 overwogen wordt, met het oog op het schooljaar 2016-2017.
Een leerling die vijftien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden
tot het lager onderwijs.
Opgelet!
Bij de inschrijving van een kind in het gewoon basisonderwijs moet er naast de toelatingsvoorwaarden ook
rekening gehouden worden met een aantal andere wettelijke mechanismen zoals bijvoorbeeld:
voorrangsbepalingen, weigeringsgronden, moment waarop men over de documenten moet beschikken,
akkoord pedagogisch project ...
Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13126

