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Is je kind nieuw in België? Gaat je kind voor het
eerst naar school in Vlaanderen? Dan kan Atlas,
integratie & inburgering Antwerpen helpen.
Atlas helpt je een eerste school zoeken
voor je kind.
Dit boekje is er ook in het Spaans, Frans,
Engels, Pools, Russisch, Servo-Kroatisch,
Arabisch, Turks, Portugees, Bulgaars,
Perzisch (Farsi) of Roemeens.
Atlas is er ook voor ouders die nieuw zijn
in Vlaanderen. Wil je Nederlands leren?
Werk vinden? Beter je weg vinden in
Vlaanderen? Dan kan je bij Atlas terecht.
Heb je nog vragen?
Of wil je informatie over vrije tijd voor je kind?
Contacteer Atlas:
atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
van 09:00 tot 17:00 of op afspraak
03 338 70 11
atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
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Voor het eerst
naar school?
Wanneer mag mijn kind naar school?
• In België heeft elk kind recht op onderwijs.
Ook kinderen zonder verblijfsdocumenten.
• Je kind mag naar de kleuterklas zodra het 2 jaar en 6 maanden
oud is. Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden is, kan naar school:
- na de zomervakantie (september)
- na de herfstvakantie (november)
- na de kerstvakantie (januari)
- de eerste schooldag van februari
- na de krokusvakantie (februari-maart)
- na de paasvakantie (april)
- na hemelvaartsdag (mei)
• Kinderen die 3 jaar of ouder zijn, kunnen meteen naar school.
Zij moeten niet wachten.
• Opgelet!
Voor de kleuterschool kan je je kind al een jaar eerder inschrijven.
Vraag informatie zodra je kind 1 jaar oud is.

Moet mijn kind naar school?
De kleuterschool is niet verplicht, maar wel heel belangrijk.
Je kind leert Nederlands en kan spelen met andere kinderen.
Vraag meer informatie bij Atlas of op de school.

Wanneer moet mijn kind naar school?
De leerplicht start op 1 september van het jaar waarin je kind 6 jaar
wordt. Vanaf dan moet je kind elke dag onderwijs volgen.
De leerplicht eindigt wanneer je kind 18 jaar wordt.
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Leert mijn kind Nederlands op school?
• Is je kind jonger dan 12 jaar?
Dan kan je kind in elke school terecht die plaats heeft. Je kind komt
in een klas terecht bij kinderen van dezelfde leeftijd. Vaak krijgt je
kind extra hulp bij het leren van Nederlands.
• Is je kind ouder dan 12 jaar?
Dan kan je kind terecht in een school die aparte klassen heeft voor
kinderen die nog geen Nederlands spreken.
Dat noemt men een Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers
(OKAN). Er wordt hard gewerkt aan het Nederlands van je kind.
Het krijgt er ook andere lessen. Zodra het kan, gaat je kind naar de
gewone klassen.
• Meer Nederlands leren?
Om goed Nederlands te leren, is het belangrijk dat je kind altijd
naar school gaat. Maar je kind kan ook Nederlands oefenen door
activiteiten te doen na school. Voor informatie over sport en vrije
tijd kan je terecht bij de jeugddienst of bij Atlas.
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Een school
zoeken
Kan ik zelf een school kiezen?
• Je kan zelf een school kiezen voor je kind. Als je kind nog niet is
ingeschreven in de gemeente of geen verblijfsdocumenten heeft,
kan het toch al naar school.
Als de school plaats heeft, moet de school je kind inschrijven.
• Je moet ook akkoord gaan met het schoolreglement en het
pedagogische project van de school. Vraag naar het reglement en
lees het goed. De school zal vragen om het schoolreglement te
ondertekenen.
• In het secundair onderwijs moet je kind voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde richting en jaar.
• Hulp nodig? Contacteer Atlas.

Hoe kies ik een school?
• Elke school in Vlaanderen moet zorgen voor goed onderwijs.
Toch is elke school anders. Elke school heeft een eigen aanpak. Elke
school legt eigen accenten.
Denk goed na wat je belangrijk vindt voor je kind. En zoek een
school die daar het beste bij past.
• Kinderen tot 12 jaar die nog geen Nederlands spreken, kunnen naar
elke school.
• Kinderen tussen 12 en 18 jaar kunnen naar een school die OKAN
aanbiedt. Vraag de lijst met die scholen bij Atlas.
• Hulp nodig? Contacteer Atlas.
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Waar vind ik informatie over scholen?
• Om een school te leren kennen, kan je op bezoek gaan en
informatie vragen aan de directeur.
• Je kan ook vragen aan vrienden, familie of buren of ze een school
kennen. En wat ze van die school vinden.
• Veel scholen hebben een website. Daar vind je veel informatie op.
• De belangrijkste regels, afspraken en informatie vind je in het
schoolreglement van de school. Vraag naar het reglement en lees
het goed.
Als je je kind inschrijft in een school, moet je akkoord gaan met die
regels. De school zal je daarom vragen om het schoolreglement te
ondertekenen.
• Informatie over de scholen in Antwerpen vind je ook op:
- onderwijskiezer.be
- ond.vlaanderen.be
- www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker
(kleuter-en lagere scholen)
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Hoe schrijf ik mijn kind in

IN EEN KLEUTER- OF BASISSCHOOL?
• Zoek je een school voor dit schooljaar?
Ga langs in de school van jouw keuze. Als er plaats is in de school,
kan je je kind inschrijven.
Als de school geen plaats heeft, kan ze je kind niet inschrijven.
De school moet je dan altijd een weigeringsdocument geven: een
mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving (zie pag. 12).
Dat document zorgt ervoor dat alles correct verloopt.
Vind je geen plaats op een school in je buurt? Kom dan naar Atlas.
• Zoek je een school voor volgend schooljaar?
Je meldt je kind aan via www.meldjeaan.antwerpen.be. Aanmelden
betekent dat je vooraf laat weten in welke scholen jij je kind zou
willen inschrijven.
Hulp nodig? Contacteer Atlas.
• Nadat je je kind hebt aangemeld, krijg je een brief of e-mail:
- Is er plaats voor je kind? Je leest in welke school je je kind mag
inschrijven en wanneer je dat moet doen.
- Is er voorlopig geen plaats voor je kind? Je krijgt informatie en
leest wat je kan doen om toch nog een plaats te vinden.
• Opgelet!
Een aanmelding is geen inschrijving! Je moet nog altijd zelf naar de
school gaan om je kind in te schrijven.
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Hoe schrijf ik mijn kind in

IN EEN SECUNDAIRE SCHOOL?
• Zoek je een school voor dit schooljaar?
Je kan je kind inschrijven als de school plaats heeft. Je maakt best
een afspraak met de school om je kind in te schrijven.
Als de school geen plaats heeft, kan ze je kind niet inschrijven.
De school moet je dan altijd een weigeringsdocument geven: een
mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving (zie pag. 12).
Dat document zorgt ervoor dat alles correct verloopt.
Vind je geen plaats in een school in je buurt? Kom dan naar Atlas.
• Zoek je een school voor volgend schooljaar?
In het secundair onderwijs in Antwerpen is er geen
aanmeldsysteem. Er worden wel voor alle scholen gezamenlijke
periodes afgesproken waarin je je kind kan inschrijven. Het is dus
belangrijk om te weten wanneer je je kind kan inschrijven in een
secundaire school.
Wil je weten wanneer je kan inschrijven? Vraag meer informatie bij
Atlas.
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Voorbeeld van een Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving:

Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving
of van de ontbinding van een inschrijving in het
basisonderwijs binnen een werkingsgebied van een
lokaal overlegplatform

1F3C8E-5225-151022

MD085

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de
inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.
Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving of bij een ontbinding van inschrijving?
Ouders kunnen binnen dertig kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten klacht indienen bij de Commissie
inzake Leerlingenrechten op het bovenstaande adres (kamer 4A23). Klachten die na dertig dagen aankomen, zijn niet
meer ontvankelijk en kunnen dus niet worden behandeld. Bij de berekening van die termijn worden zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet
meegerekend. Als ouders vragen hebben over de niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind, bemiddelingshulp willen
of verduidelijking over de reglementering zoeken, kunnen ze contact opnemen met de deskundige van het lokaal
overlegplatform (LOP): Dimitri De Rijck/ Evelien Lombaert, tel. 0490 58 99 60 / 0492 34 3614, e-mailadres:
LOP.antwerpen@vlaanderen.be.

Gegevens van de school
1 Voor welk schooljaar geldt de niet-gerealiseerde inschrijving?
2 Vul de datum en het tijdstip van de niet-gerealiseerde inschrijving in.
datum

dag

tijdstip

maand

.

jaar

uur

3 Vul de gegevens van de school of vestigingsplaats in.
naam
instellingsnummer
volgnummer vestigingsplaats
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
4 Kruis aan voor welk onderwijs de leerling zich wil inschrijven.
gewoon onderwijs
kleuteronderwijs. Vul het geboortejaar in.
lager onderwijs. Kruis het leerjaar aan.

1e

2e

3e

4e

5e

6e

kleuteronderwijs. Kruis het type aan.

T2

T3

T4

T5

T6

T7

lager onderwijs. Kruis het type aan.

basisaanbod

T2

T3

T4

buitengewoon onderwijs

T5

T6

T7

T9

T9

Gegevens van de leerling
5 Vul de gegevens van de leerling in.
voor- en achternaam
geslacht
straat en nummer
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telefoonnummer
mannelijk

vrouwelijk

geboortedatum

postnummer en gemeente

dag

maand

jaar

Onderwijs
in Vlaanderen
De kleuterschool
• De kleuterschool is er voor kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar. De
kleuterklas is niet verplicht, maar wel erg belangrijk.
• In de kleuterschool leert je kind van alles door te knutselen,
kleuren, of schilderen. Het leert ook Nederlands door te zingen,
naar verhalen te luisteren en samen te spelen met andere kinderen.
Zo ontwikkelen ze zich sneller en leren ze terwijl ze spelen.

De lagere school
• Kinderen tussen 6 en 11 jaar moeten naar de lagere school gaan.
Daar is leren wel verplicht.
• In de lagere school leren kinderen lezen, schrijven, rekenen,
geschiedenis, wereldoriëntatie en ze ‘leren leren’. Ze beginnen aan
Frans als tweede taal en leren op een goede manier met elkaar
omgaan.
• Een school met een lagere school én een kleuterschool noemen we
een basisschool.
• Soms kan een kind vroeger op de lagere school starten of langer
in de kleuterklas of lagere school blijven. Heb je daar vragen over?
Vraag informatie op school.
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De secundaire school
• Jongeren van 12 tot 18 jaar gaan naar de secundaire school.
Ook dan is leren verplicht.
• De eerste twee jaren in het secundair onderwijs zijn algemeen.
• In de volgende 4 jaren moeten leerlingen kiezen:
- ASO: algemeen secundair onderwijs bereidt je kind voor op een
brede waaier van opleidingen in het hoger onderwijs.
- KSO: kunst secundair onderwijs bereidt je kind voor op een
beroep of vervolgstudie in een creatieve of artistieke richting.
- TSO: technisch secundair onderwijs bereidt je kind voor op een
beroep of een vervolgstudie in een technische richting.
- BSO: beroeps secundair onderwijs is erg praktijkgericht. Je kind
kan daarna meteen een beroep uitoefenen. Om een diploma
secundair onderwijs te behalen, moet je kind een 7e jaar
afronden.

14

Deeltijds leren en werken
• Vanaf 15 of 16 jaar kan een leerling overstappen naar deeltijds leren
en werken. Dit kan op 3 manieren:
- via het deeltijds beroepssecundair onderwijs
- via de leertijd georganiseerd door Syntra Vlaanderen
- via deeltijdse vormingen
• In het deeltijds onderwijs moet je kind minstens 28 uur per week
leren en werken.

Onderwijs voor kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften
• Kinderen en jongeren met een beperking, met leermoeilijkheden of
een gedragsstoornis, kunnen les volgen in een gewone school. De
school bespreekt dan samen met de ouders en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) wat nodig is om het kind les te laten
volgen op school en of de school daarvoor kan zorgen.
Samen met het CLB kan ook bekeken worden of je kind extra
begeleiding kan krijgen op school.
• Wanneer les volgen in een gewone school niet lukt, kan je kind
terecht in een school voor buitengewoon onderwijs. Daarvoor heb
je een verslag van het CLB nodig. Er bestaan verschillende soorten
scholen in het buitengewoon onderwijs, met een onderwijsaanbod
volgens de zorgnoden van de kinderen die er les volgen.
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Naar welke klas kan mijn kind?
VOORSCHOOLSE DAGOPVANG & KLEUTERS
0 tot 2,5 jaar > voorschoolse dagopvang
2,5 jaar > peuterklas
3 jaar > 1e kleuterklas
4 jaar > 2e kleuterklas
5 jaar > 3e kleuterklas

LAGERE SCHOOL
6 jaar > 1e leerjaar
7 jaar > 2e leerjaar
8 jaar > 3e leerjaar
9 jaar > 4e leerjaar
10 jaar > 5e leerjaar
11 jaar > 6e leerjaar

SECUNDAIR ONDERWIJS

(algemeen, kunst, technisch, beroeps, deeltijds, OKAN)
1e graad
2e graad
3e graad
(4e graad BSO)

VOLWASSENEN ONDERWIJS
HOGER ONDERWIJS
WERKEN
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Goed
om te weten
Wanneer is er school?
• Een schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni.
• Je kind moet naar school:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een hele dag
- woensdag in de voormiddag
• Je kind moet niet naar school:
- woensdagnamiddag, zaterdag en zondag
- in de schoolvakanties
- op studiedagen van het personeel van de school
(dit verschilt van school tot school)
• Zorg dat je kind op tijd is. Te laat komen is niet leuk voor je kind en
het stoort de andere kinderen.

Wanneer is er schoolvakantie?
• Vraag bij de inschrijving een kalender voor dit schooljaar. Daarop
vind je alle vakanties en andere vrije dagen.
• In alle scholen zijn er volgende jaarlijkse vakanties:
- herfstvakantie
- kerstvakantie
- krokusvakantie
- paasvakantie
- zomervakantie
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Wat als mijn kind niet naar school kan?
• Je kind moet elke dag naar school zodat het geen lessen mist.
Niet naar school gaan, mag alleen als er een goede reden voor is:
- je kind is ziek
- je kind moet naar een afspraak
- sommige religieuze feesten
• Kan je kind een dag niet naar school komen? Bespreek dit vooraf
met de directeur van de school.
• Is je kind ziek? Bel dan naar de school.
• De school zal altijd een bewijs vragen. Dat kan een briefje zijn van
de dokter of in sommige gevallen van de ouders. Vraag aan de
school welk bewijs nodig is.

Hoeveel kost de school?
• De toegang tot een school in België is gratis. Je betaalt niets om je
kind in te schrijven. Alles wat nodig is om je getuigschrift te behalen
moet je van de school krijgen.
• Toch zijn er kosten voor de school:
- eten en drinken
- middagtoezicht
- opvang voor en na de school
- uitstapjes
- zwemmen
- …
Je moet de kosten betalen.
• De extra kosten verschillen van school tot school.
De school maakt vooraf een lijst met de kosten. Zo weet je hoeveel
je per jaar moet betalen. Vraag naar die lijst bij de inschrijving.
• Kan je een factuur niet betalen? Bespreek dat dan met de school.
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Wie kan helpen met schoolkosten?
• Schooltoelage of studietoelage
De Vlaamse overheid helpt soms bij de kosten voor de school
of studie. Voor de kleuterschool, lagere school en het secundair
onderwijs kan je een schooltoelage vragen. Doe dit elk schooljaar
voor 1 juni.
Voor het hoger onderwijs kan je een studietoelage vragen.
Of je een toelage krijgt, hangt af van de samenstelling van je gezin,
je verblijfsstatuut en je inkomen. Als je inkomen te hoog is, krijg je
geen toelage.
Voor het formulier of met vragen kan je terecht:
- op de school van je kind
- op het gratis telefoonnummer 1700
- op www.studietoelagen.be
- bij de Provincie Antwerpen, afdeling Studietoelagen
adres: VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113, bus 90,
2018 Antwerpen
elke maandag en woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• Toelage OCMW
Krijg je een leefloon? OCMW Antwerpen kan je helpen bij sommige
schoolkosten. Vraag meer informatie aan je maatschappelijk werker.
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Is er opvang voor en na de school?
• De meeste scholen hebben kinderopvang voor en na de school.
• Vraag goed na op jouw school wanneer er opvang is:
- ’s morgens voor de school begint
- ’s avonds na de school
- woensdagnamiddag
• In de vakanties is er meestal geen opvang. Vraag ook dat aan je
school.
• Deze opvang is niet gratis. Je moet ervoor betalen. Vraag vooraf
aan de school hoeveel het kost. Je kan de kosten aftrekken van de
belastingen. De school geeft je hier een attest voor.

Kan mijn kind op school blijven eten?
• Je kind kan op school blijven eten.
• Kinderen moeten zelf eten meebrengen. Ze eten samen en moeten
op school blijven.
• Alleen kinderen die thuis gaan eten, mogen de school verlaten.
Ouders moeten daar hun toestemming voor geven.
• Voor, tijdens en na het eten is er toezicht. In de meeste scholen
moet je hiervoor betalen.

Moet mijn kind naar de dokter op school?
• Alle kinderen op school moeten om de paar jaar naar de CLBdokter.
• De dokter onderzoekt of je kind gezond is. De dokter geeft ook
vaccinaties. Je moet daar eerst toestemming voor geven.
• Is je kind 14 jaar of ouder? Dan moet het niet meer verplicht naar
de CLB-dokter gaan. Je moet dat wel laten weten aan het CLB
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding).
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Wat als mijn kind problemen heeft op school?
• Sommige kinderen hebben problemen op school. Ze voelen zich
niet goed in de klas, ze begrijpen de leerstof niet, ze worden gepest
of pesten zelf andere kinderen.
• Als je een probleem ervaart bij je kind, kan je dat bespreken met:
- de directie
- de leerkrachten. Die spreken tijdens de klassenraad met elkaar
over de leerlingen, hun resultaten en hun gedrag.
- het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Wat doet het CLB
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding)?
• Om goed te kunnen leren, moet je kind zich goed voelen op school.
Het CLB helpt daarbij. Aan iedere school is een CLB verbonden.
• Het CLB luistert, overlegt, informeert en geeft raad. Als er een
probleem is, zoekt het CLB mee naar een oplossing.
• Je kan met het CLB praten over studiekeuze, gedrag op school,
spijbelen, concentratie, rapporten, afspraken maken, leren kiezen,
zelfvertrouwen, inspraak, kansen en nog veel meer.
• Op het CLB werken pedagogen, psychologen, psychologisch
assistenten, maatschappelijk werkers, dokters en verpleegkundigen. Soms is er ook een logopedist of een kinesist. Al deze
mensen werken samen om je kind zo goed mogelijk te helpen.
• Alle leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen
vragen stellen aan het CLB. Je kind staat altijd centraal. Er wordt
niets verder verteld zonder toestemming. Alles gebeurt met
respect voor de privacy.
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Hoe kan ik mijn
kind helpen?
Hoe kan ik volgen wat er op school gebeurt?
• Agenda
In de agenda kan je zien wat je kind op school heeft gedaan. De
juf of meester schrijft soms iets dat je moet lezen of weten. Kijk
daarom elke dag in de agenda van je kind. Wil je zelf iets laten
weten aan de school? Schrijf het dan in de agenda of bel naar de
school.
Begrijp je weinig Nederlands? Vraag dan goede dingen in het groen
op te schrijven en minder goede in het rood.
• Oudercontact
Een paar keer per jaar is er een oudercontact. Het is heel belangrijk
dat je daar bent. De juf of meester vertelt dan hoe het gaat met je
kind. Spreek je geen Nederlands? Dan kan de school zorgen voor
een tolk.
• Helpen op school
Scholen hebben graag dat ouders iets doen voor de school. Ouders
kunnen bijvoorbeeld helpen op een feest. Of koekjes bakken voor
het schoolfeest. Soms gaan ouders mee op uitstap.
Je kan ook lid worden van de ouderraad of deelnemen aan een
oudergroep
Wil je helpen op de school? Of heb je vragen? Praat dan met de
meester, juf of directeur.
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Kan ik thuis helpen?
• Huiswerk
Je kind moet zelf zijn huiswerk maken. Je kan je kind hierbij een
beetje helpen, bijvoorbeeld door interesse te tonen. Of je kan
vragen stellen over wat het heeft geleerd.
Begrijpt je kind iets niet? Laat het dan extra vragen stellen
aan de juf of de meester. Problemen kan je bespreken op het
oudercontact.
• Spreek je eigen taal
Nederlands leren gebeurt op de school. Spreek thuis je eigen taal.
Ook dat is heel goed voor je kind.
• Extra Nederlands
Je kan je kind extra kansen geven om Nederlands te leren. Laat het
naar tv kijken in het Nederlands. Wanneer er geen school is, kan
je kind sporten of naar een vereniging gaan met andere kinderen.
Daar kan het Nederlands oefenen.
• DocAtlas voor jongeren vanaf 16 jaar
In Atlas vind je een bibliotheek met materiaal om het Nederlands
te oefenen. Kom naar Atlas. Of telefoneer naar 03 338 71 60. Meer
informatie op www.docatlas.be.
• De bibliotheek
Waar je ook woont, altijd is er wel een bibliotheek in de buurt. Stap
binnen, schrijf je kind gratis in en je kunt meteen kiezen wat je
mee naar huis wilt nemen. In de bibliotheek kan je ook informatie
opzoeken als je kind huiswerk moet maken. Meer informatie op
www.antwerpen.be/bibliotheek.
• Vragen over opvoeding?
Een kind grootbrengen is niet altijd even gemakkelijk. Heb je een
vraag of zoek je informatie? Dan kan je terecht bij
- Het huis van het kind in je buurt:
www.antwerpen.be/huisvanhetkind
huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be
- De opvoedingswinkel:
Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
03 236 29 39 · opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be
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Wat kan mijn kind doen buiten school?
• Er zijn heel wat dingen te doen als er geen school is. Je kind
kan bijvoorbeeld sporten, naar de tekenschool gaan, een
muziekinstrument leren bespelen of naar de bibliotheek gaan.
Dat kan zowel tijdens het schooljaar of in de vakanties.
• In de schoolvakanties zijn er speelpleinen of vakantiekampen. Daar
kan je kind spelen met andere kinderen. Er zijn volwassenen die je
kind begeleiden en activiteiten organiseren.
• Zoek je iets in je buurt? Of heb je vragen? Dan kan je terecht bij:
- atlas
Wij helpen je met je vragen over vrije tijd.
Meer info: atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen,
03 338 70 11, www.atlas-antwerpen.be.
- Jeugddienst Antwerpen
Verschillende districten hebben een jeugddienst waar je meer info
krijgt over activiteiten in jouw buurt.
Informeer in je districtshuis of op www. antwerpen.be/kinderen
of www.antwerpen.be/jongeren
- Buurtsport
Wil je kind sporten? Dan kan je informatie vragen aan Buurtsport.
Meer info: Damplein 31, 2060 Antwerpen, 03 270 31 30,
www.antwerpen.be/buurtsport.
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Lijst van nuttige
websites:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.ond.vlaanderen.be
www.onderwijskiezer.be
www.studietoelagen.be
www.oudersvoorinclusie.be
www.klasse.be
www.meldjeaan.antwerpen.be
www.meldpuntonderwijs.be
www.atlas-antwerpen.be

CLB’s in Antwerpen:
• CLB gemeenschapsonderwijs GO! Antwerpen:
www.clb-antwerpen.be
• CLB vrij onderwijs:
www.vclbdewisselantwerpen.be
• CLB stedelijk onderwijs:
www.stedelijkonderwijs.be/clb
• CLB provinciaal onderwijs:
www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding.html
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Colofon
Dit boekje werd gemaakt door
atlas, integratie en inburgering Antwerpen
en LOP Antwerpen.
Samenstelling: atlas, integratie en inburgering Antwerpen
Teksten: Sylke Blommaert en Katja van Raemdonck
Vormgeving: Rob Marcelis
Foto's: Frederik Beyens
Wettelijk depot: D/2012/0306/172
V.U. Frieke Van Zundert, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.
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atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
van 09:00 tot 17:00 en op afspraak
03 338 70 11
atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
www.atlas-antwerpen.be

