
بروکسل ˜ در  حتصیل  درباره  چیز  همه 
وارد  تازگی  به  که  افرادی  برای 

زبانی  به  و  اند  شده  بلژیک 
بلژیک  زبانهای  از  غیر 

کنند  می  صحبت 

فرزند شما به 
مدرسه می رود؟

FARSI





مطالب فهرست 

2 اطالعات کلی   1 

5 آیا فرزند شما به تازگی وارد بلژیک شده و به زبانی غیر از زبانهای بلژیک صحبت می کند؟    2

6 آموزش برای تازه واردان که به زبان فرانسه یا ندرلند آشنایی ندارند به چگونه است؟    3

8 چگونه مدرسه انتخاب کنید؟    4

10 چه زمان و چگونه فرزندتان را در مدرسه ثبت نام کنید؟     5

 10 هزینه ها     6

11 چه انتظاری از شما می رود؟     7

12 چگونه باید به فرزند خود در تکالیف خانه کمک کرد؟     8

13 فعالیت خارج از مدرسه     9

14  NEDERLANDSE VERTALING / برگردان خالصه شده این کتابچه بزبان ندرلندی  10

16 آدرس ها    11

1 I

بیشتر  آگاهی  برای   

دفاتر از  یکی  به  وانید 
میت

BON مراجعه کرده

بزنید ن 
تلف  یا 



تحصیالت مختلف  انواع   ‹
شناخت ارزشها و قوانین بخشی از برنامه آموزشی است در 

بلژیک می توانید نوع آن را برای فرزند خود انتخاب کنید . در هر 
دوزبان آموزشی گزینه های زیر وجود دارند:

به  هستند،  مذهبی  عموما  مدارس  ”آزاد“. این  مدارس   -
این معنی که به ارزشهای یک مذهب خاص پرداخته می 

شود.  

کمیته  ویا  (جامعه) فالماند  کمیته  از  که  مدارسی   -
می  سوبسید  ها  شهرداری  یا  و  زبان  (جامعه) فرانسه 

گیرند. این نوع مدارس ازنظر مذهبی بیطرف هستند.
 

مدارس جتربی. که مشهورترین آنها Freinet هستند. این   -
مدارس به رشد شخصیتی بچه اهمیت می دهند. درسها 

بر اساس عالئق و جتارب دانش آموزدر کالس پایه ریزی می 
شوند.

ارائه  آموزشی  برنامه  نوعی  مدارس  خصوصی. این  مدارس   -
می دهند که توسط کشور دیگری به رسمیت شناخته 

شده است.
برخی  فرانسه). یا  Baccalaureat درکشور  (مانند  

مدارس توسط بلژیک معادل سازی شده اند، اما این 
مدارس به زبانهایی غیر از فرانسه یا ندرلند آموزش ارائه 

می دهند. والدین به مدارس خصوصی شهریه پرداخت می 
کنند. به همین دلیل هزینه های این مدارس بیشتراست.

است حق  یک  حال  عین  است: در  اجباری  تحصیل   ‹
در بلژیک مدرسه رفنت برای همه بچه ها از 5 سالگی (که 
در همان سال حتصیلی 6 ساله می شوند) تا 18 سالگی 

اجباری است.

این بدین معنی است که همه بچه ها می توانند به مدرسه 
بروند. این شامل بچه ها یی که اقامت یا مدارک قانونی 

بلژیکی ندارند نیز می شود.

 18 2/5 تا  مدرسه: از  در  تحصیلی  مقطع  سه   ‹
لگی سا

مقاطع حتصیلی در بلژیک از این قرارند:

حتصیالت ابتدایی 
6 سال) (2/5 تا  ¬ کودکستان 

12 سال) (6 تا  ¬ ابتدایی     
18 سال) حتصیالت دبیرستان (12 تا 

بچه ها تا زمانی که به سن ابتدایی می رسند ملزم به مدرسه 
رفنت نیستند، اما بسیاری از والدین زمانی که فرزندانشان 

کنند. می  نام  ثبت  مدرسه  در  را  آنها  شوند،  می  2/5 ساله 

زبان  ندرلند  یا  زبان  فرانسه  بروکسل:  در  مدارس   ‹
منطقه بروکسل دو زبانه است. برخی مدارس به زبان 

فرانسه و برخی مدارس به زبان ندرلند آموزش می دهند. شما 
می توانید آموزش به زبان فرانسه یا ندرلند را انتخاب کنید. 

دولت بروکسل مسئول حتصیالت در بروکسل نیست. جامعه 
فرانسوی و جامعه فالماند این مسئولیت را بر عهده دارند. 

آنها حتصیالت را برای فرانسه و ندرلند زبانها در سراسر بلژیک 
از جمله بروکسل سازماندهی می کنند.

کلی اطالعات    1



I23





دو بخش آموزشی فرانسه زبان و ندرلند زبان تعاریف 
متفاوتی برای یک بچه تازه وارد به بلژیک دارند

در آموزش ندرلند زبان یک تازه وارد که به زبانی غیر از زبانهای 
بلژیک صحبت می کند، این گونه توصیف می شود:

جاری  تحصیلی  سال  31 دسامبر  در  حداکثر  (یا  5 ساله    -
مدرسه 5 ساله شود)

کمتر  سنش  جاری  تحصیلی  سال  31 دسامبر  در  حداکثر   -
از 18 سال باشد

نباشد. ندرلند  منزل  در  زبان  یا  مادری  زبان   -
(زبان  زبانی  دانش  کافی  حد  به  درسها  گیری  پی  برای   -

تحصیلی در بلژیک) نداشته باشد.
شده  نام  ثبت  زبان  ندرلند  مدرسه  یک  در  ماه  حداکثرنه   -

باشد(ماههای تعطیالت جوالی و آگوست حساب نمی 
شوند).

باشد. کرده  زندگی  بلژیک  در  مداوم  سال  یک  - حداکثر 

آموزش در جامعه ندرلند زبان بیشتر تکیه بر شناخت زبان دارد

بچه ای که در مقطع ابتدایی در یک کمپ پناهندگی اقامت 
دارد، حتی اگر شرایط فوق را نداشته باشد به عنوان تازه 

واردی که به زبانی متفاوت از زبانهای بلژیک صحبت می کند 
محسوب می شود. 

زبانی  به  و  شده  بلژیک  وارد  تازگی  به  شما  فرزند  آیا    2
کند؟ می  صحبت  بلژیک  زبانهای  از  غیر 
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در جامعه فرانسه زبانان تازه وارد به کسی
که: میشود   گفته 

 
18 ساله 2/5 تا   ¬

زیر: اقامتی  ازشرایط  یکی  دارای   ¬
شده  شناخته  برسمیت  پناهنده  یا  پناهجو   -

شناخته  برسمیت  پناهنده  یا  پناهجو  همراه   -
فردی  بعنوان  و  است  جریان  در  اش  پرونده  که  -  کسی 

شناخته شود که تابعیت هیچ کشوری را نداشته 
واز موطن خود ترد و به این عنوان پذ یرفته و شناخته 

شود.
”کمیته  لیست  جزو  که  کشوریست  تبعه  که  کسی   -

کمک به توسعه“ می باشد.
داشته اقامت  بلژیک  در  سال  یک  از  کمتر   -

آموزش فرانسه زبان بر وضعیت اقامتی دانش آموز تاکید دارد.



آیا فرزند شما به مدرسه ابتدایی یا دبیرستان می رود؟ آیا 
مدرسه ندرلندی زبان یا فرانسه زبان انتخاب میکنید؟ با توجه 
به نوع انتخاب شیوه آموزش در هر دو جامعه متفاوت است. 
اگرفرزند شما در کشور دیگری دبیرستان را به امتام رسانده، 

می بایست اصل همه مدارک حتصیلی و کارنامه
ترتیب  این  دهید. به  ارائه  را  شناسنامه) وی  چنین  هم  (و 
امکان برسمیت شناخته شدن سوابق حتصیلی او توسط 

بلژیک وجود دارد. می توانید اطالعات بیشتری در این ارتباط 
از یک معلم یا مدیر مدرسه در خواست منایید.

زبان ندرلند  مدرسه  در  تحصیل   ‹
دروس برای تازه واردین به بلژیک که به زبانی غیر از زبانهای 

بلژیک صحبت می کنند، یک سال حتصیلی به طول می 
اجنامد.

مدارس ابتدایی برای دریافت امکانات اضافی، باید چندین تازه 
وارد را ثبت نام کنند. این تازه واردها به منظور یادگیری زبان 

ندرلند جدا از کالسهای خود درساعتهای اضافی کمک ویژه 
دریافت می کنند. اگر تعداد تازه واردها در مدرسه کافی 

نباشد، هیچ کالس جداگانه ای برنامه ریزی منی شود. 
مدارس باید ارزیابی کنند که هر ساله چه تعداد تازه وارد ثبت 

نام می کنند و چه برنامه هایی ارائه خواهند داد.

شود؟ می  داده  آموزش  چگونه  بلژیک  در  واردان  تازه  به    3

حتصیالت ابتدایی
فرزند شما می تواند در هر مدرسه ای ثبت نام کند. از 

مدرسه سوال کنید که آیا برای تازه واردها برنامه ای دارد 
یا خیر. این امر به فرزند شما امکان بیشتری خواهد داد تا 

با وضعیت تازه اش خلق وخوی بگیرد.

دارد.  وجود  ابتدایی  مدارس  در  جا  کمی  تعداد   همیشه 
بسیاری از تازه واردها در طول سال حتصیلی وارد بلژیک 

می شوند، به همین دلیل حتی مدرسه ای که پر 
شده، مجاز به باز کردن جایی برای فرزند شما می باشد. 

اما مدرسه همیشه بررسی خواهد کرد که آیا ثبت 
نام اضافی برای کل کالس مزاحمتی ایجاد می کند یا 

خیر. هر پدر و مادری انتظار دارد که فرزندش به بهترین 
نحوپذیرش شود.



درمقطع دبیرستان برای تازه واردینی که به زبانی غیر از زبانهای 
بلژیک صحبت می کنند کالسهای جداگانه وجود دارند. 

آنها زبان می آموزند و هم چنین آمادگی الزم را برای سیستم 
آموزش معمولی دریافت می کنند. تعدادی از مدارس هر ساله 

کالسی برای تازه واردها برگزارمی کنند.

حتصیالت دبیرستان
مدرسه Sint-Guido-Instituut در Anderlecht و 
مدرسه Instituut Anneessens Funck در مرکز 
بروکسل هر دو دارای کالس های پذیرش برای تازه واردها 

هستند. 
آنها همچنین در زمینه انتخاب رشته مشاوره و راهنمایی 

می کنند: که این با برگزاری دوره های کوتاه مدت 
(کارآموزی) بسته به شاخه و رشته درسی دانش آموز 

صورت می گیرد.
 Sint-Guido-Instituut, Dr. Jacobsstraat 67,

1070 Anderlecht
 Instituut Anneessens Funck, Groot eiland

39, 1000 Brussels

اگر فرزند شما بین 16 تا 18 سال دارد همچنین می 
توانید وی را در مرکزآموزش پاره وقت در مدرسه

 Sint-Pieters-Woluwe واقع در Don Bosco 
ثبت نام کنید که ترکیبی از دروس زبانی و دوره های 

کاری ارائه می دهد.

 ,CDO Don Bosco Woluwe
 ,Fr. Gaystraat 127

St-Pieters-Woluwe 1150

زبان فرانسوی  مدرسه  در  تحصیل   ‹
وسایل و امکانات اضافی که مدارس فرانسوی زبان دریافت 

می کنند نیزبستگی به تعداد تازه واردها در آن مدارس دارد.  
فهرستی از مدارسی که خدمات ویژه برای تازه واردها ارائه می 

دهند هر ساله منتشر می شود.
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کالسهای پذیرش ممکن است یک هفته، شش ماه و یا یک 
سال کامل به طول اجنامد. شورای هماهنگی تصمیم می 

گیرد که هر تازه وارد چه مدت کالس پذیرش بگذراند. این شورا 
متشکل از مدیر مدرسه، معلم کالس پذیرش، معلم زبان 

و آموزگار در متام سال حتصیلی. شورای هماهنگی همچنین 
مشخص می کند که دانش آموز پس از کالس پذیرش در چه 

رشته و سطحی می تواند ادامه دهد. 
دانش آموز در کالس پذیرش فرانسه یاد می گیرد و برای رفنت به 

کالس معمولی به پایه مناسب می رسد، بطوری که توانایی 
ادامه دادن به  حتصیل در مدرسه و سیستم عادی را پیدا می 

کند. تازه واردها همچنین می توانند بخشی از درسهای خود را 
با هم سن وساالنشان بگذرانند.

هر ساله فهرستی از مدارسی که کالس پذیرش برگزار می 
کنند منتشر می شود. این لیست روی سایت

باشد.  می  دسترسی  www.enseignement.be قابل 



به  نیم  و  سال  دو  ازسن  است  بهتر  کودک  آیا 
خیر؟ یا  برود  کودکستان 

کودکان از 6 سالگی باید به مدرسه بروند. اما می توانند از 
می  یاد  زبان  سریع  بروند. خردساالن  مدرسه  به  2/5 سالگی 

گیرند، بنابر این آنها تا حد زیادی در این سن بزبانی که بعدا در 
کالس درس به آن نیاز دارد آشنا می شود.

است؟ مناسب  من  کودک  برای  زبانی  چه   ‹
در بروکسل می توانید برای فرزند خود مدرسه فرانسه زبان 

یا ندرلند زبان انتخاب کنید. این نکته حايز اهمیت است که 
شما به عنوان والدین برای فرزند خود زبانی انتخاب کنید. 

بهتراست که پس از انتخاب یک زبان، آن را دیگر تغییرندهید.

آیا خود شما فرانسه صحبت می کنید؟
اگر در خانه فرانسه صحبت می کنید مدرسه فرانسه 

زبان بهترین انتخاب برای کودک شما است. اگر زبان خانه و 
مدرسه یکسان باشد ارتباط شما با مدرسه آسانتر می گردد 

و می توانید دفتر روزانه و تکالیف کودکتان را وارسی کنید.

فرانسه  یا ندرلند صحبت منی کنید؟
در بروکسل اهمیت دارد که والدین حداقل به یکی از این دو زبان 

مسلط باشند. اگر ترجیح می دهید که ندرلند یاد بگیرید، 
برای فرزندتان نیززبان ندرلند را انتخاب کنید. ارتباط با مدرسه 

و پی گیری تکالیف خانه و خواندن دفترچه یادداشت مدرسه 
برای شما آسانترخواهد بود.

مدرسه انتخاب    4

باید فرانسه یاد بگیرم یا ندرلند؟
برای فرزندتان خوشایند خواهد بود، چنانچه شما نیز اشتیاق 
به یادگیری نشان دهید. یادگیری یک زبان همراه با فرزند تان، 

او را تشویق می کند. برای اواهمیت دارد که شما بدانید در 
مدرسه چه می گذرد، در دفتر روزانه او چه نوشته شده و چه 

تکلیفی باید اجنام دهد. 

آیا باید با کودک خودم فرانسه یا ندرلند صحبت کنم؟
مطلقا خیر. زبان مادریتان تنها زبانی است که شما به آن 

تسلط دارید. صحبت کردن به همین زبان را با اوادامه دهید، 
وقتی شما به زبان مادری با فرزندتان صحبت می کنید همه 
متایزات خاص این زبان را به وی منتقل می کنید.  بچه ها در 

خانه به میزان زیادی زبان یاد می گیرند. چنانچه فرزندتان زبان 
مادری خود خود را قوی کند زبان دوم را سریعتر و بهتر یاد می 

گیرد. 

است؟ مناسب  من  کودک  برای  ای  مدرسه  چه   ‹
اکنون که فرزندتان می تواند به مدرسه برود و زبان او 

مشخص شده حاال باید مدرسه انتخاب کنید.  به چه چیز در 
انتخاب مدرسه باید اهمیت داده شود؟

از  باید  یا  بروید  مدرسه  به  پیاده  توانید  می  ¬ مسافت. آیا 
وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید؟ چه مدت در راه 

هستید؟ آیا این مدت زمان با ساعات کالسهای خودتان و 
فعالیتهای خارج از مدرسه دیگرفرزندانتان قابل هماهنگی 

می باشد؟
¬ نوع آموزش مدرسه. آیا آموزش مذهبی را انتخاب می کنید 

و یا آموزش بی طرف و غیر مذهبی همراه با متدهای خاص 
آموزشی؟ 
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اگر فرزند شما به تازگی وارد بلژیک شده و به زبانی غیر از 
زبانهای بلژیک صحبت می کند، هر چه زودتراو را در مدرسه ای 
که انتخاب کرده اید ثبت نام کنید. منتظر آغاز سال حتصیلی 

جدید نشوید.

بهترین راه این است که شخصا برای ثبت نام به مدرسه 
مراجعه کنید. تلفنی ثبت نام اجنام منی شود. مهم است 

که در مدرسه بتوانید با مسئولین ارتباط زبانی برقرار کنید. 
چنانچه به حد کافی با زبان آشنایی ندارید، کسی را برای 

ترجمه به همراه ببرید.

چگونه  و  زمان  چه    5
نام  ثبت  مدرسه  در  را  فرزندتان 

؟ کنید

آموزش ابتدایی و راهنمایی در بلژیک رایگان است. اما هزینه 
های جانبی مانند کتاب، اردوها و کالس شنا وجود دارند. می 
توانید از جامعه فرانسه یا فالماند درخواست کمک هزینه 

کنید. در مورد شرایط و محدودیتهای سنی از سرویس هایی 
که در این کتابچه ذکر شده اند اطالعات بگیرید. آنها می 

توانند به شما کمک کنند.

ها هزینه    6



بفرستید. مدرسه  به  را  فرزندتان  روز  هر   ‹
مهم است که کودک شما هر روز به مدرسه برود و هر روز 

سروقت در کالس حاضر شود. در غیراینصورت مدرسه نمی 
تواند به نحو خوبی آموزش دهد.  اگر فرزندتان به علت بیماری 

یا فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده نمی تواند به مدرسه 
برود، مدرسه را مطلع کنید وگواهی پزشک یا مدارک الزم را 

برای مدرسه بفرستید.

را فرزندتان  (تقویم)  روزانه  دفتر  روز  هر   ‹
کنید  وارسی   

مدرسه و والدین اغلب از طریق دفتر روزانه (تقویم) با هم 
ارتباط برقرار می کنند. دفتر روزانه فرزندتان را هر روز وارسی 

کنید که بدانید پیشرفت او در کالس تا چه حد و چگونه می 
باشد. در صورت نیاز درخواست کمک کنید.

بروید اولیاء  جلسه  به   ‹
بعد از هر دوره امتحانی معلم از شما دعوت خواهد کرد که 

در یک جلسه شرکت کنید: جلسه اولیا. حتما در جلسه 
شرکت کنید. همیشه جالب است از زبان معلم بشنوید که 

فرزندتان در مدرسه چطورمی باشد. همچنین فرصت مناسبی 
است تا سواالتتان را از معلم فرزندتان بپرسید و نظرات خود 

را مطرح کنید.
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شفاهی مترجم  از  استفاده   ‹
اگر می خواهید با مسئولین مدرسه صحبت کنید اما به زبان 
مسلط نیستید، از مدرسه بپرسید که آیا از مترجم شفاهی 
امرحتی  خیر. این  یا  کنند  می  تلفنی) استفاده  یا  (حضوری 

در صورتی که مشغول زبان آموزی هستید، کمک خواهد 
کرد تا با مدرسه به آسانی ارتباط برقرار کنید. اگرمدرسه 

مترجم در دسترس ندارد، از یک دوست خواهش کنید که در 
ترجمه به شما کمک کند.

شوید؟ عضو  مدرسه  شورای  در  مایلید  آیا   ‹
در مدارس شورای مدارس وجود دارد. توسط شورای مدرسه 

می توانید مطلع شوید در مدرسه فرزندتان چه می گذرد. اگر 
مایلید عضو شورا شوید، با مدرسه متاس بگیرید.



اغلب کودکان تکلیف منزل دارند.  این تکالیف متریناتی است 
که به دانش آموزان کمک می کند تا آنچه را در مدرسه 

آموخته اند تکرار کنند. گاهی اوقات برای امتحان در خانه باید 
درس بخوانند.  چگونه میتوانید به آنها کمک کنید؟

سکوت و  آرامش  کردن  فراهم   ‹
بچه ها نیاز به محیطی آرام و ساکت دارند تا بتوانند تکلیف 

خود را اجنام دهند. شاید در مدرسه ممکن باشد؟ ساعات بعد از 
درس؟ شاید شما گوشه ای از خانه خود را برای اوبتوانید آماده 

کنید تا بتواند با آرامش تکالیفش را اجنام دهد.

 ! ندهید  انجام  را  تکلیفش  خودتان  اما  کنید  کمک   ‹
اگر تکالیف خانه برای فرزندتان مشکل است و شما زبان 
درسی او را می دانید، به او کمک کنید. اما نباید بجای او 

تکلیفش را اجنام دهید. هدف از تکلیف این است که دانش 
آموز مطالب را یاد بگیرد.

تکالیف در  فرزند  به  کمک    8

منزل  در  خصوصی  معلم   ‹
زبان فرانسه یا ندرلندی را خوب منی دانید؟ می توانید با مراکزی 

متاس بگیرید که در تکالیف کمک می کنند.  دانشجویان 
تربیت معلم نیزدر مدت اجنام طرحشان در مدارس تدریس 
خصوصی می کنند.  برخی افراد نیزبه شکل داوطلبانه  

کمک می کنند.  برای اطالعات بیشتر با bon متاس بگیرید.
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شاید مدرسه یا مراکزدیگر شما را درجریان فعالیتهای خارج 
از مدرسه قرار دهند. مراکز زیادی وجود دارند که فعالیتهای 

گوناگونی برگزار می کنند که به بچه در یادگیری زبان یا 
مهارتهای دیگر کمک می کند و فرزند شما را با هم سن و 

ساالن خود آشنا می سازد.

آیا فرزند شما دوست دارد کارهای هیجان آمیز اجنام دهد؟ ورزش 
کند؟ برقصد یا آواز بخواند؟ به کتابخانه برود؟ کلوپهای پیش 

آهنگی (chiro) (scout)و کلوپهای ورزشی دیگری وجود دارند. 
آکادمی موسیقی و آکادمی هنری هم همینطور. هم چنین 

موسسات دیگری نیز فعالیتهای جالب دیگری مانند هنرهای 
سیرکی و فعالیتهای خالقانه برگزار می کنند.  پس فعالیتهای 

زیادی برای انتخاب وجود دارد. 

مدرسه از  خارج  فعالیت    9

اگر در یافنت و انتخاب کردن این گونه فعالیت ها برای فرزند 
بگیرید.  خود به کمک نیاز دارید با bon متاس 

در منزل تلویزیون می تواند ابزار آموزشی خوبی باشد. فرزند 
شما با متاشای برنامه های گوناگون به زبان فرانسه یا ندرلندی 

به روشی خوبی به زبانها آشنا می شود. یا تشویقشان کنید 
کتابی به زبان مدرسه شان بخوانند. 



› 1  ALGEMENE INFORMATIE 
In België is er leerplicht voor alle kinderen tussen 

5 jaar (die dat schooljaar 6 jaar worden) en 18 

jaar. Dat betekent ook dat alle kinderen het recht 
hebben om naar school te gaan. Ook kinderen die 

geen papieren hebben en dus geen legaal statuut. 

Kinderen zijn pas vanaf het lager onderwijs 

leerplichtig, maar veel ouders laten hun kinderen 

al vanaf 2 ½ jaar naar de kleuterschool gaan.

Het Brussels Gewest is tweetalig. Ook de scholen 

geven les in het Frans of Nederlands. In beide 

talen heb je de volgende keuzes aan soorten 

onderwijs : 

¬ Het vrij onderwijs. 

¬ Het gemeenschapsonderwijs en het lokaal 

onderwijs. 

¬ Het ervaringsgericht onderwijs, waarvan Freinet 

de bekendste is. 

¬ Privéscholen.

› 2  IS JOUW KIND EEN ANDERSTALIGE 

NIEUWKOMER?
Het Nederlandstalig onderwijs legt in zijn definitie 

de nadruk op het taalcriterium. 

Daarnaast wordt ook een kind in het 

basisonderwijs dat in een open opvangcentrum 

voor vluchtelingen verblijft, gelijkgesteld aan een 

anderstalige nieuwkomer.

Het Franstalig onderwijs legt de nadruk op het 

statuut van de minderjarige.

› 3  WELK ONDERWIJS KRIJGEN ANDERSTALIGE 
NIEUWKOMERS?
Heeft jouw kind al secundair onderwijs gevolgd 

in het buitenland? Leg dan de originele diploma’s 

en rapporten voor (en ook de geboorteakte). Op 

die manier kan het parcours van je kind in het 

buitenland erkend worden door de Belgische staat. 

Het Nederlandstalig onderwijs
De lessen voor anderstalige nieuwkomers duren 

een volledig schooljaar.

Het basisonderwijs moet meerdere anderstalige 

nieuwkomers inschrijven om extra middelen 

te krijgen. Anderstalige nieuwkomers krijgen 

dan een aantal uren les apart van hun klas en 

ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse 

taal. 

Het secundair onderwijs heeft aparte klassen 

voor anderstalige nieuwkomers. Je leert hier de 

taal maar je krijgt ook een goede voorbereiding op 

het gewone onderwijssysteem. 

Het Franstalig onderwijs
Het onderwijs in onthaalklassen kan één week, zes 

maanden of één schooljaar duren. 

Het Franstalig onderwijs kijkt ook naar het aantal 

anderstalige nieuwkomers om de extra middelen 

te bepalen. 

Anderstalige nieuwkomers kunnen ook voor een 

deel les volgen met hun leeftijdgenoten. 
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› 4  HOE KIES JE EEN SCHOOL? 

Vanaf 2 ½ jaar naar school: wel of niet?
De leerplicht start vanaf 6 jaar. Maar kinderen 

kunnen al vanaf 2 ½ jaar naar school. Jonge 

kleuters zijn zeer taalgevoelig, waardoor ze heel 

wat leren van de taal die ze later nodig hebben in 

de klas. 

Wat is belangrijk in je keuze voor een school? 

¬  De taal. In Brussel kan je kiezen tussen 

Franstalig of Nederlandstalig onderwijs voor 

jouw kind. Het is belangrijk dat je als ouder 

goed nadenkt over wat het beste is voor 

jouw kind. Heb je gekozen voor een taal, dan 

verander je best niet meer. Zorg dat je zelf ook 

een van beide talen aanleert. Dat betekent niet 

dat je je eigen taal niet meer met je kind moet 

spreken.

¬ De afstand. Kan je te voet naar school of moet 

je het openbaar vervoer nemen? Hoe lang doe 

je er dan over? Kan je dat combineren met jouw 

eigen lessen of de activiteiten van de andere 

kinderen?

¬ Het soort onderwijs. Wil je neutraal onderwijs 

of onderwijs met een speciale pedagogische 

methodiek? Of kies je liever voor confessioneel 

onderwijs?

› 5  WANNEER EN HOE SCHRIJF JE JE KIND IN? 
Is jouw kind een anderstalige nieuwkomer, schrijf 

het dan zo snel mogelijk in in de school van keuze. 

Wacht niet tot er een nieuw schooljaar begint.

Voor de inschrijving ga je best naar de school. 

Telefoneren geldt niet als een inschrijving. Zorg 

hierbij dat je voldoende kunt communiceren. Ken 

je onvoldoende de taal, neem dan iemand mee 

die jou kan helpen. 

› 6  WAT KOST HET?
Het basisonderwijs en het secundair onderwijs 

in België zijn gratis. Maar er komen wel nog 

extra kosten bij, zoals voor boeken, uitstappen 

of zwemles. Van de Franse en de Vlaamse 

gemeenschap kan je financiële ondersteuning 

krijgen. Vraag naar de voorwaarden en 

leeftijdsgrenzen bij de diensten vermeld in deze 

brochure. Ze kunnen je hierbij helpen.

› 7  WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?
¬ Stuur je kind elke dag naar school. 

¬ Kijk elke dag in de agenda. 

¬ Ga naar het oudercontact.

¬ Maak gebruik van tolken.

¬ Ouderraad: iets voor jou?

› 8  HOE HELP JE JOUW KIND BIJ HET 
HUISWERK?
¬ Zorg voor een goede omgeving.

¬ Help je kind, maar doe het niet zelf!

¬ Zoek huiswerkbegeleiding. 

› 9  EN BUITEN DE SCHOOL? 

Misschien maken de school of andere organisaties 

jou attent op activiteiten buiten de school. Want 

ook daar  bestaan heel wat organisaties met 

een rijk aanbod voor kinderen. Ze bieden jouw 

kind een leuke ontspannende manier om taal en 

andere vaardigheden bij te leren. En het ontmoet 

er vriendjes van zijn eigen leeftijd. 

Trouwens, ook thuis kunnen kinderen op een leuke 

manier leren. Zet je de televisie aan, kies dan eens 

voor een Nederlandstalige of Franstalige zender. Of 

stimuleer je kind om een boek te lezen in de taal 

van zijn school. 
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Frans De Keyser  :مسول چاپ
Lies Willaert  :تصاویر

d-artagnan :چاپ و صفحه آرایی
blablabla bvba :حق چاپ

بازیافت  قابل  رنگی  غیر  کاغذ  روی  بر  برشور  دارد:  این  اعتقاد  زیستی  تنوع  bon به 
منشتر شده است.
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