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Dragi 
părinţi,
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Este copilul tău nou venit în Belgia? Merge copilul 
tău pentru prima dată la şcoală în Flandra? 
In acest caz, Atlas integratie & inburgering 
Antwerpen <în limba română: Atlas - Biroul de 
Integrare din Antwerpen> te poate ajuta.

 Atlas te ajută în căutarea primei şcoli pentru 
copilul tău. 

 Această broşură este disponibilă în spaniolă, 
franceză, engleză, poloneză, sârbocroată, 
arabă, turcă, rusă, portugheză, bulgară, 
persană (farsi) şi română.

 Atlas stă şi la dispoziţia părinţilor care 
sunt noi-veniţi în Flandra. Doreşti să înveţi 
neerlandeză? Cauţi un loc de muncă? Doreşti 
să-ţi găseşti drumul mai uşor în Flandra? In 
acest caz poţi lua legatura cu Atlas.

 Mai ai întrebări? Sau doreşti mai multă 
informaţie despre felul în care copilul tău îşi 
poate petrece timpul liber? Contactea-ză 
Biroul Atlas:

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen  
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen  
între orele 9:00 si 16:00 sau cu programare
03 338 70 11
atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be

mailto:atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
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Pentru prima
dată la şcoală?
Când poate merge copilul meu la şcoală?

• In Belgia fiecare copil are dreptul să studieze chiar şi copiii fără 
permise de rezidenţă. 

• Copilul tău poate merge la grădiniţă de îndată ce a împlinit 2 ani şi 6 
luni. Un copil care a împlinit 2 ani şi 6 luni  poate să înceapă şcoala:
- după vacanţa de vară (septembrie)
- după vacanţa de toamnă (noiembrie)
- după vacanţa de Crăciun (ianuarie)
- prima zi de şcoală din februarie
- după vacanţa de primăvară (februarie-martie)
- după vacanţa de Paşte (aprilie)
- după “Înălţarea Domnului”  (mai)

• Copiii care au peste 3 ani, pot începe imediat grădiniţa. Ei nu 
trebuie să mai aştepte.

• Atenţie!
 Inscrierile pentru grădiniţă se pot face cu un an înainte. 
 Informează-te de îndată ce copilul a împlinit 1 an.

 Trebuie copilul meu  să meargă la şcoală?

Grădiniţa nu este obligatorie, dar este foarte importantă. Copilul 
tău învaţă neerlandeză şi se poate juca cu alţi copii.
Cere mai multe informaţii la Atlas sau la şcoală.

Când trebuie să meargă copilul meu la şcoală?

Invăţâmântul este obligatoriu începând cu 1 septembrie al anului în 
care copilul împlineşte 5 ani. Din acel moment copilul tău trebuie să 
frecventeze  zilnic şcoala.  
Obligativitatea învăţământului se încheie în momentul în care copilul 
tău împlineşte 18 ani.
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Invaţă copilul meu neerlandeză la şcoală?

• Copilul tău are sub 12 ani? 
In acest caz poate merge la orice şcoală unde sunt locuri libere. 
Copilul tău poate merge direct într-o clasă cu copii de aceeaşi 
vârstă. De cele mai multe ori primeşte ajutor suplimentar la  
învăţarea limbii.

• Copilul tău are peste 12 ani?
In acest caz copilul poate merge la o şcoală cu clase speciale 
pentru copiii care încă nu vorbesc neerlandeză.
Este vorba de clase pentru noii veniţi vorbitori de alte limbi <în 
limba neerlandeză: Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers 
(OKAN)>. In aceste clase se depune mult efort pentru învăţarea 
limbii neerlandeze. Se predau şi alte lecţii în afara de neerlandeză. 
In momentul în care copilul tău vorbeşte suficient de bine această 
limbă, poate trece la o clasă normală. 

• Vrei să înveţi mai multă neerlandeză?
Pentru a învaţa bine limba este important ca, copilul tău sa meargă 
întotdeauna la şcoală. Copilul tău însă îşi poate exersa limba şi în 
cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru mai multe informaţii despre 
sport şi timpul liber poti să te informezi direct la Serviciul pentru 
tineri <în limba neerlandeză: Jeugddienst> sau la Atlas. 
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In căutarea  
unei şcoli
Pot eu singur să aleg o şcoală?

• Poţi singur să alegi scoala dorită pentru copilul tău. Chiar dacă 
copilul tău nu este înscris la primărie şi nu are nici un fel de permis 
de rezidenţă, el totuşi poate frecventa şcoala.

 In cazul în care şcoala are locuri libere trebuie să-ţi înscrie copilul.
• Trebuie sa fii de acord cu regulamentul şcolii şi cu programa şcolară 

aferentă şcolii. Solicită regulamentul şcolar şi citeşte-l cu atenţie 
pentru că direcţia şcolii îţi va cere să-l semnezi.

• Pentru a fi admis în învăţământul secundar la un anumit profil sau 
într-un anumit an  şcolar copilul tău trebuie să îndeplinească nişte 
condiţii. 

• Ai nevoie de ajutor? Contactea-ză Biroul Atlas. 

Cum aleg o şcoală?

• Fiecare şcoală din Flandra trebuie să asigure un învăţământ de 
calitate.

 Totuşi fiecare şcoală este diferită având o manieră  proprie de 
abordare punând accentul pe aspectele pe care le consideră 
importante.

 Gândeşte-te bine la ceea ce este important pentru copilul tău şi 
caută o şcoală care i se potriveşte cel mai bine.

• Copiii care nu au împlinit încă 12 ani şi care nu vorbesc neerlandeză, 
pot merge la orice şcoală. 

• Copiii cu vârste cuprinse între 12 si 18 ani, pot merge la şcolile care 
au clase OKAN. Solicită la Atlas lista cu aceste şcoli.

• Ai nevoie de ajutor? Contactea-ză Biroul Atlas. 
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Unde pot găsi informaţii despre şcoli?

• Pentru a cunoaşte mai bine o şcoală, poţi să o vizitezi şi să ceri 
informaţii de la directorul şcolii.

• Poţi de asemenea să-ţi întrebi prietenii, vecinii sau alţi membri ai 
familiei dacă ei cunosc o şcoală şi ce părere au despre ea.

• Multe şcoli au un site web unde poţi găsi multe informaţii.
• Cele mai importante reguli, înţelegeri şi informaţii le găseşti în 

regulamentul şcolar. Solicită regulamentul şi citeşte-l cu atenţie.
 Dacă îţi înscrii copilul la o şcoală, trebuie să fii de acord cu 

regulamentul şcolii. De aceea direcţia şcolii îţi va cere să semnezi 
acel regulament.  

• Găseşti mai multe informaţii despre şcolile din Antwerpen  la:
- onderwijskiezer.be
- ond.vlaanderen.be
- www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker  

(grădiniţe şi şcoli primare)

http://www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker
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Cum îmi înscriu copilul 

LA GRĂDINIŢĂ SAU ŞCOALA PRIMARĂ?
• Cauţi o şcoală pentru acest an şcolar?

Adresează-te şcolii alese. Dacă sunt locuri poţi să-ţi înscrii copilul la 
şcoala respectivă. 
Dacă nu sunt locuri şcoala nu-ţi va înscrie copilul. Şcoala trebuie 
să-ţi elibereze un document prin care refuză să facă înscrierea – o 
adeverinţă prin care se atestă că nu s-a făcut înmatricularea <în 
limba neerlandeză: een mededeling van een niet-gerealiseerde 
inschrijving>. In acest fel procedura se desfăşoară corect.  
Nu găseşti loc la o şcoală din vecinătate? Vino la Atlas. 

• Cauţi o şcoală pentru anul şcolar viitor?
Iţi  înscrii copilul prin site-ul web www.meldjeaan.antwerpen.be
Prin intermediul înscrierii anunţi în ce  şcoli doreşti să-ţi înscrii 
copilul. 
Ai nevoie de ajutor? Contactea-ză Biroul Atlas.

• După înscriere vei primi o scrisoare sau un e-mail: 
- Este loc pentru copilul tău? Vei citi în care şcoală şi când poţi să-ţi 

înscrii copilul. 
- Nu este deocamdată loc pentru copilul tău? Vei primi informaţii 

despre ceea ce trebuie să faci pentru ca să găseşti totuşi un loc. 

• Atenţie!:
Inscrierea nu înseamnă înmatriculare! Trebuie să mergi la şcoală să-
ţi înmatriculezi copilul. 

http://meldjeaan.antwerpen.be
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Cum îmi înscriu copilul 

IN ÎNVĂŢĂM NTUL SECUNDAR? 
• Cauţi o şcoală pentru acest an şcolar?

Dacă şcoala are loc poţi să-ţi înmatriculezi copilul. Cel mai bine este 
să te programezi în prealabil la şcoală pentru a-l înmatricula. 
Dacă nu sunt locuri şcoala nu-ţi va înscrie copilul. Şcoala trebuie 
să-ţi elibereze un document prin care refuză să facă înscrierea – o 
adeverinţă prin care se atestă că nu s-a făcut înmatricularea <în 
limba neerlandeză: een mededeling van een niet-gerealiseerde 
inschrijving> (vezi pag.12). In acest fel procedura se desfăşoară 
corect.  
Nu găseşti loc la o şcoală din vecinătate? Vino la Atlas. 

• Cauţi o şcoală pentru acest anul şcolar viitor?
In Anvers nu se utilizează un sistem de înscriere în învăţământul 
secundar.  Există însă perioade stabilite în comun de către toate 
şcolile în care poţi să-ţi înscrii copilul. De aceea este important să 
ştii când poţi să-ţi înscrii copilul în învăţământul secundar.
Doreşti să afli când poţi să faci înscrierea? Cere informaţii la Atlas. 



Exemplu de adeverinţă care atestă că nu s-a făcut înmatricularea

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    maand    jaar 

tijdstip    . 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 

 buitengewoon onderwijs 

kleuteronderwijs. Kruis het type aan.  T2  T3 T4 T5 T6 T7 T9 

lager onderwijs. Kruis het type aan. basisaanbod T2 T3 T4 

T5 T6 T7 T9 

 Gegevens van de leerling 
5 Vul de gegevens van de leerling in. 

voor- en achternaam telefoonnummer 
geslacht mannelijk vrouwelijk geboortedatum dag maand jaar 

straat en nummer postnummer en gemeente 
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Sistemul de 
învăţamânt din 
Flandra
Grădiniţa

• Grădiniţa este pentru copiii care au vârsta cuprinsă între 2,5 si 5 ani. 
• La grădiniţă copilul învaţă diverse lucruri prin practicarea lucrului 

manual, prin activităţi de pictură şi de colorat. Invată si neerlandeză 
din cântece, din ascultarea poveştilor şi prin joaca cu alţi copii.
In acest fel copiii se dezvoltă mai repede şi învaţă în timp ce se 
joacă.

Scoala primară 

• Copiii între 6 si 11 ani trebuie să meargă la şcoala primară. Acest 
învăţământ este obligatoriu.

• In învăţământul primar copiii învată să citească, să scrie, să 
calculeze, învată istorie, cunoştinţe despre om şi natură şi învaţă 
să ”studieze”. Totodată învaţă a doua limbă, franceza.Tot aici îşi 
dezvoltă şi capacităţile de comunicare interpersonală.

• Şcoală cu grădiniţă şi cu clase elementare se numeşte “şcoală 
elementară <în limba neerlandeză: ‘basisschool’>.

• Uneori se poate întâmpla ca un copil să înceapă mai devreme 
şcoala sau să urmeze o perioadă mai lunga grădiniţa sau şcoala 
primară. Ai întrebări referitoare la acest lucru? Cere informaţii la 
şcoală. 
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Şcoala secundară

• Tinerii cu vârste cuprinse între 12 si 18 ani merg la şcoala 
secundară. Acest învăţământ este obligatoriu.

• Primii doi ani din învăţământul secundar sunt generali.
• În urmatorii 4 ani elevii trebuie să aleagă unul din următoarele profile:

- ASO: <algemeen secundair onderwijs> şcoala generală 
secundară care te pregăteşte pentru o paletă largă de studii din 
învăţâmantul superior.

- KSO: <kunst secundair onderwijs> şcoală secundară de artă, care 
te pregateşte pentru o meserie sau pentru viitoarele studii cu 
profil creativ sau artistic.

- TSO: <technisch secundair onderwijs> şcoală technică secundară, 
care te pregăteşte pentru o meserie sau pentru viitoarele studii 
tehnice superioare  .

- BSO: <beroeps secundair onderwijs> şcoala de meserii, care 
este orientată spre practică. După această şcoală poţi practica 
o meserie. Pentru a obţine o diplomă trebuie să termini şi anul al 
VII-lea.



15

Invăţământ cu frecvenţă redusă  
combinat cu muncă

• Incepând de la 15 sau 16 ani elevul poate să se transfere în 
învăţământul cu frecvenţă redusă combinat cu muncă. Acest lucru 
se poate face în trei moduri:
- în cadrul învăţământului cu frecvenţă redusă la o şcoală de 

meserii
- în cadrul programului “muncă şi şcoală” organizat de către Syntra 

Vlaanderen 
- prin cursurile cu frecventă redusă

• În cadrul învăţământului cu frecvenţă redusă trebuie să studiezi şi 
să lucrezi minimum 28 ore pe săptamână. 

Învăţăm  ntul pentru copii cu nevoi speciale

• Copiii şi tinerii cu limitări fizice sau mentale, cu dificultăţi de 
învăţare sau cu probleme de comportament pot merge la o şcoală 
normală. Şcoala va discuta împreună cu părinţii şi cu  Centrul 
pentru consilierea elevilor - CLB despre ceea ce este nevoie pentru 
ca copilul să poată urma şcoala respectivă şi dacă şcoala poate 
răspunde acelor nevoi. 

 De asemenea împreună cu CLB şcoala va stabili dacă copilul are 
nevoie de îndrumare suplimentară la şcoală. 

• In cazul în care copilul nu  reuşeşte să urmeze o şcoală normală va 
merge la o şcoală din învăţământul special. Pentru aceasta este 
nevoie de un raport întocmit de CLB.In învăţământul special există 
mai multe feluri de şcoli cu un program de învăţământ adaptat 
copiilor cu nevoi speciale.  
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In ce clasă poate merge copilul meu?

SUPRAVEGHEREA COPIILOR ŞI PREŞCOLARI
 0 până la 2,5 ani >  supravegherea copiilor(creşă)
 2,5 ani >  clasă de copii mici
 3 ani >  clasa a-I-a de grădiniţă
 4 ani >  clasa a-II-a de grădiniţă
 5 ani >  clasa a-III-a de grădiniţă

ŞCOALA PRIMARĂ
 6 ani >  clasa a-I-a
 7 ani >  clasa a-II-a
 8 ani >  clasa a-III-a
 9 ani >  clasa a-IV-a
 10 ani >  clasa a-V-a
 11 ani >  clasa a-VI-a

INVĂŢĂM NTUL SECUNDAR
(general, de artă, tehnic, de meserii, cu frecvenţă redusă, OKAN)

Treapta I
Treapta a-II-a
Treapta a-III-a

(Treapta a-IV-a BSO)

INVĂŢĂMANTUL PENTRU ADULŢI
INVĂŢĂMANTUL SUPERIOR

MUNCA
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Bine de ştiut
Când este şcoală? 

• Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie în 30 iunie.
• Copilul tău trebuie să meargă la şcoală :

- luni, marţi, joi şi vineri toată ziua
- miercuri dimineaţă.

• Copilul tău nu trebuie să meargă la şcoală:
- miercuri după–masă, sâmbăta şi duminica,
- pe perioada vacanţelor şcolare
- în zilele când se organizează cerc pedagogic pentru personalul 

şcolii. Acest lucru diferă de la o şcoală la alta.
• Copilul tău trebuie să fie punctual la şcoală. Nu este nici pentru 

copilul tău plăcut să întârzie dar nici pentru ceilalţi copii pe care îi 
deranjează.  

Când este vacanţă?

• Solicită în momentul înmatriculării un calendar şcolar. In calendar 
sunt menţionate vacanţele şcolare şi celelalte zile libere. 

• Toate şcolile au următoarele vacanţe:
- vacanţa de toamnă
- vacanţa de Crăciun
- vacanţa de primăvara
- vacanţa de Paşte
- vacanţa de vară



18

Ce se întâmplă dacă copilul meu nu poate 
merge la şcoală?

• Copilul tău trebuie să meargă zilnic la şcoală pentru a nu rata nicio 
lecţie. 

 Absenţa este permisă doar dacă există un motiv serios:
- copilul tău este bolnav,
- copilul tău are o altă programare,
- pentru anumite sărbători religioase.

• Copilul tău nu poate veni la şcoală într-o anumită zi? Vorbeşte din 
timp despre aceasta cu directorul şcolii. 

• Este copilul tău bolnav? Anunţă şcoala telefonic. 
• Şcoala îţi va cere întotdeauna o adeverinţă sau o dovadă. Aceasta 

poate fi o motivare de la medic sau de la părinţi. Intreabă la şcoală 
ce fel de dovadă au nevoie.

 Cât costă şcoala?

• Scoala în Belgia este gratuită. Nu trebuie să plăteşti pentru 
înscrierea copilului la şcoală. Şcoala îţi oferă tot ceea ce este nevoie 
pentru a obţine un certificat de absolvire.  

• Există totuşi unele costuri pe care şcoala le implică:
- mâncare şi băutură,
- supraveghere în pauza de masă,
- supraveghere înainte sau după şcoală,
- ieşiri sau excursii,
- înot,
- …

 Tu trebuie să plăteşti aceste costuri. 
• Costurile extraşcolare diferă de la o şcoală la alta. Ţine cont de 

acest lucru când alegi şcoala pentru copilul tău. Şcoala întocmeşte 
în prealabil o listă cu aceste costuri. In acest fel  ştii ce sumă trebuie 
să plăteşti pe an. Cere această listă la înscriere! 

• Nu poţi plăti o factură? Discută cu şcoala despre acest lucru. 
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Cine mă poate ajuta cu costurile şcolare?

• Alocaţia şcolară şi alocaţia de studii superioare
Guvernul Flamand intervine uneori la plata costurilor şcolare sau 
pentru studii superioare. Pentru grădiniţă, şcoala primară şi şcoala 
secundară poţi solicita o alocaţie şcolară. Solicită această alocaţie 
în fiecare an şcolar înainte de 1 iunie. Pentru învăţământul superior 
poţi solicita de asemenea o alocaţie pentru studii.
Depinde de componenţa familiei tale, de dreptul de rezidenţă şi de 
veniturile tale dacă primeşti sau nu alocaţia. Dacă veniturile tale 
sunt prea mari, atunci nu vei avea dreptul la o alocaţie. 

Cu întrebări despre acest subiect sau pentru formularul de cerere a 
alocaţiei te poţi adresa la:
- şcoala copilului tău
- la numărul de telefon gratuit 1700
- pe site-ul www.studietoelagen.be,
- Provincia Antwerpen, departamentul Studietoelagen.  

Adresă: VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113, bus 90,  
2018 Antwerpen 
în fiecare luni şi miercuri de la 13:30 până la 16:30

• Alocaţia de la OCMW<prescurtare în limba neerlandeză a 
Centrului public pentru bunăstare socială>
Primeşti un ajutor minim social de la OCMW? OCMW-ul Antwerpen 
te poate ajuta cu anumite costuri pentru şcoală. Cere mai multe 
informaţii despre acest lucru asistentului tău social.

http://www.studietoelagen.be
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Există supraveghere înainte şi după şcoală?

• In majoritatea şcolilor se organizează supravegherea copiiilor 
înainte şi după orele de şcoală. 

• Intreabă la şcoala copilului tău când se organizează supravegherea 
în afara orelor de şcoală. Aceasta poate fi:
- dimineaţa înaintea începerii orelor
- seara după ore
- miercuri după-masă

• Pe perioada vacanţelor nu se organizează de obicei supravegherea 
copiiilor. Interesează-te despre acest lucru la şcoală.

• Supravegherea nu este gratuită, trebuie să plăteşti. Interesează-te 
în prealabil, la şcoală, despre preţ. Aceste costuri le poţi deduce de 
la impozite. Pentru aceasta ai nevoie de o adeverinţă eliberată de 
şcoală. 

Poate copilul meu rămâne la şcoală să mănânce?

• Copilul tău poate rămâne la şcoală la prânz să mănânce. 
• Copiii trebuie să-şi aducă mâncarea de acasă. Copiii rămân în 

şcoală şi mănâncă împreună. 
• Doar copiii care mănâncă acasă, pot să părăsească şcoala. Părinţii 

trebuie să-şi dea acordul în prealabil.
• Inainte, în timpul mesei  şi după masă de prânz copiii sunt 

supravegheaţi. In majoritatea şcolilor se plăteşte pentru aceasta. 

Trebuie copilul meu să fie consultat  
de medicul şcolii?

• Toţi copiii din şcoală trebuie consultaţi o data la câţiva ani de către 
medicul Centrului pentru consilierea elevilor – CLB.

• Medicul verifică dacă copilul tău este sănătos.Tot el este cel care 
va face vaccinurile. Pentru aceasta trebuie să-ţi dai în prealabil 
acordul.

• Copilul tău are 14 ani sau este mai mare? Atunci nu mai este 
obligat să participe la controlul medical din CLB – (Centrul pentru 
consilierea elevilor). In acest caz trebuie să înştiinţezi CLB-ul.
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Dar dacă copilul meu întâmpină  
dificultăţi la şcoală?

• Unii copii întâmpină dificultăţi la şcoală. Nu se simt bine în clasă, 
nu înţeleg materia predată, sunt tachinaţi sau agresaţi de către alţi 
copii sau agresează ei înşişi alţi copii. 

• Dacă copilul tău are vreo problemă, poţi discuta despre aceasta cu : 
- Direcţia;
- cadrele didactice. Aceştia vor discuta în cadrul Consiliului 

profesoral despre elevi, rezultatele şi comportamentul lor;
- CLB (Centrul pentru consilierea elevilor); 

Ce face CLB-ul  
(Centrul pentru consilierea elevilor)?

• Pentru a putea învăţa bine, copilul tău trebuie să se simtă bine 
la şcoală.  CLB îl poate ajută în această privinţă. Fiecare şcoală 
aparţine de un astfel de centru. 

• CLB-ul ascultă, consultă, discută, informează şi sfătuieşte. Dacă 
este vreo problemă, CLB-ul va căuta împreună cu tine o soluţie. 

• Puteţi vorbi cu ei despre alegerea profilului, comportamentul la 
şcoală, absenţe nejustificate, concentrare, rapoartele şcolare, 
încrederea în sine, alegeri ce trebuiesc făcute, şanse şi oportunităţi, 
participare şi multe altele.

• In cadrul CLB-lui lucrează pedagogi, psihologi, asistenţi psihologi, 
asistenţi sociali, medici şi asistenţi medicali. Câteodată este şi un 
logoped sau un fizioterapeut. Toţi aceştia colaborează împreună 
pentru a-ţi ajuta copilul cât mai bine cu putinţă. 

• Toţi elevii, părinţii şi personalul didactic se pot adresa cu întrebări 
CLB-lui. Elevul va avea întotdeauna poziţia centrală. Nicio informaţie 
nu va fi transmisă mai departe fără să se fi dat acordul în prealabil. 
Totul se întâmplă sub semnul respectului pentru viaţa privată.
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Cum pot să-mi 
ajut copilul?
Cum pot urmări ce se întâmplă la şcoală?

• Agenda
In agendă poţi vedea ce a făcut copilul tău la şcoală. Invăţătoarea 
sau învăţătorul notează câteodată ceva ce ar trebui să citeşti sau 
să ştii. Verifică în fiecare zi agenda copilului tău. Vrei tu să transmiţi 
ceva şcolii? Notează în agendă sau telefonează la şcoală. 
Nu înţelegi prea bine limba neerlandeză? Cere ca lucrurile pozitive 
să fie notate în verde iar cele mai puţin positive în roşu. 

• Contactul cu părinţii
De câteva ori pe an are loc contactul cu părinţii. Este foarte 
important să fii prezent. Invăţătoarea sau învăţătorul îţi va spune 
cum îi merge copilului tău la şcoală. Nu vorbeşti neerlandeza? In 
acest caz  şcoala îţi pune la dispoziţie un traducător sau interpret. 

• Ajutor şi participare în cadrul şcolii
Scoala apreciează şi aşteaptă ca părinţii să facă ceva pentru şcoală. 
Părinţii pot ajuta de exemplu la organizarea unei serbări şcolare 
prin pregătirea unor prăjituri sau biscuiţi. De asemenea poţi să 
însoţeşti clasa când face o excursie sau o ieşire. 
Totodată poţi să devii membru al comitetului de părinţi sau să faci 
parte dintr-un grup de părinţi.
Vrei să ajuţi la şcoală? Sau ai întrebări? Vorbeşte cu învăţătoarea, 
învăţătorul sau cu direcţiunea.
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Pot să ajut acasă?

• Temele de casă
Copilul trebuie să-şi facă el însuşi temele de casă. Il poţi însă ajuta 
prin a-ţi arăta interesul sau poţi să-i pui întrebări referitoare la 
materia învăţată. 
Observi că nu a înţeles ceva? Cere-i să pună mai multe întrebări 
învăţătoarei sau învăţătorului. Problemele le poţi discuta în timpul 
contactului cu părinţii.

• Vorbeşte propria-ţi limbă
Invăţarea limbii neerlandeze se face la şcoală. Vorbeşte acasă limba 
maternă. Este cel mai bine pentru copil.

• Neerlandeză în plus
Poţi să-i dai copilului tău o şansă în plus să înveţe neerlandeza. 
Lasă-l să se uite la televiziunea neerlandeză. Când nu are şcoală, 
copilul poate practica un sport sau poate merge la un club de copii. 
Acolo poate exersa neerlandeza.

• DocAtlas pentru tineri începând cu 16 ani
In Atlas este o bibliotecă cu materiale pentru exersarea limbii 
neerlandeze. Vino la Atlas sau telefonează la 03 338 71 60. Mai 
multe informaţii pe site-ul: www.docatlas.be. 

• Biblioteca
Oriunde ai locui, vei găsi întotdeauna o bibliotecă în zonă. Intră, 
înscrie-te gratuit ca şi membru după care poţi alege imediat ceea 
ce vrei să iei cu tine acasă. In bibliotecă poţi căuta de asemenea 
informaţii care să-l ajute pe copilul tău la efectuarea temei de casă. 
Mai multe informaţii pe www.bibliotheek.be.

• Ai întrebări legate de educaţie?
A educa nu este întotdeauna uşor. Ai vreo întrebare sau cauţi 
informaţii despre educaţie? Atunci te poţi adresa la:
- Huis van het kind <Casa copilului> din zona în care locuieşti: 

www.antwerpen.be/huisvanhetkind 
 huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be
- Opvoedingswinkel <Magazinul de educare> Kerkstraat 159,  

2060 Antwerpen. Poţi să-i contactezi telefonic la 03 236 29 39  
sau prin e-mail: opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be. 

http://www.docatlas.be
http://www.bibliotheek.be
http://www.antwerpen.be/huisvanhetkind
mailto:huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be
mailto:opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be
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Ce poate face copilul meu în afara şcolii?

• Există o gamă variată de activităţi pe perioada vacanţelor şcolare. 
Copilul tău poate de exemplu practica un sport, frecventa un atelier 
de desen, poate studia un instrument muzical sau poate să meargă 
la bibliotecă.  

Aceste activităţi au loc în timpul anului şcolar sau pe perioada 
vacanţelor.

• In timpul vacanţelor se organizează locuri de joacă pentru copii 
sau tabere de vacanţă. Acolo copilul tău se poate juca cu alţi 
copii. Aceste activităţi sunt organizate de către adulţi care-i 
acompaniează şi îndrumă pe copii.  

• Eşti în căutarea unei activităţi în cartierul tău? Sau ai întrebări? 
Atunci te poţi adresa la:
- atlas: Noi vă răspundem la întrebările legate de timpul liber.  

Mai multe informaţii la: Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, 
tel. 03 338 70 11, www.atlas-antwerpen.be.

- Jeugddienst Antwerpen <Serviciul pentru tineret Antwerpen>
In diferite districte găseşti un serviciu pentru tineret unde poţi 
primi informaţii despre activităţile pentru copii din vecinătatea 
unde locuieşti.
Informează-te la districtul tău sau pe site-ul www. antwerpen.be/
kinderen of www.antwerpen.be/jongeren 

- Buurtsport <Sport în cartier>
 Doreşte copilul tău să practice sportul? In acest caz informează-te 

la Buurtsport. Mai multe informaţii: Damplein 31, 2060 Antwerpen, 
tel. 03 270 31 30 sau pe www.antwerpen.be/buurtsport  

http://www.atlas-antwerpen.be
http://www.jeugd.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be
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Listă de site-uri 
utile:
• 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-uri în 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 

http://www.ond.vlaanderen.be
http://www.onderwijskiezer.be
http://www.studietoelagen.be
http://www.oudersvoorinclusie.be
http://www.klasse.be
http://www.meldjeaan.antwerpen.be
http://www.meldpuntonderwijs.be
http://www.atlas-antwerpen.be
http://www.clb-antwerpen.be
http://www.vclbdewisselantwerpen.be
https://www.stedelijkonderwijs.be/clb/projectsite/centrum-voor-leerlingenbegeleiding
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding.html


27

Colofon

Această broşură este realizată de către  
atlas, integratie en inburgering Antwerpen  
şi LOP Antwerpen.

Compoziţie: atlas, integratie en inburgering Antwerpen 
Texte: Sylke Blommaert şi Katja van Raemdonck
Realizare: Rob Marcelis 
Vertaling uit het Nederlands 
Depozit legal: D/2012/0306/172
Editor responsabil:  
Sandy Peeters, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.



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

 = HALTE OMMEGANCK: TRAM 11

 = HALTE KERKSTRAAT: TRAM 10, 24  
 BUS 19, 23, 31, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 418, 427, 429

Franklin
Roosevelt

plaats

C
en

tr
aa

l S
ta

ti
on

Gemeentestraat

De Keyserlei

Kerkstra
at

Va
n 

G
ee

rt
st

ra
at

Helmstra
at

La
ar

K
ro

o
n

st
ra

at

Congre
sstra

at

V
an

 A
rt

ev
el

d
es

tr
aa

t

B
re

yd
el

st
ra

at

V
an

 S
tr

al
en

st
ra

at

A
nn

ee
ss

en
ss

tr
aa

t

Bissc
hopstra

at

D
am

b
ru

g
g

estraat

W
inkelh

aakstr.

Lange

V
an

 S
ch

o
o

n
ho

ve
ns

tr
aa

t

V
an

 W
es

en
b

e
ek

st
ra

at

O
m

m
eg

anckstraat

P
ro

vi
nc

ie
st

ra
at

Carnotstraat

It
al

ië
le

i

TurnhoutsebaanZOO

Koningin
Astridplein

mailto:atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be

