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Sayın veliler
Çocuğunuz Belçika’ya yeni mi geldi? Bu durumda 
Atlas, Antwerpen Uyum ve Yurttaşlık Bürosu size 
yardımcı olabilir. 

 Çocuğunuza ilk kez okul aramada Atlas size 
yardımcı olur.

 Bu kitapçık İspanyolca, Fransızca, İngilizce, 
Lehçe, Sırpça-Hırvatça, Arapça, Türkçe, 
Rusça ve Portekizce, Bulgarca, Tigrinya, 
Farsça ve Romence dillerinde de temin 
edilebilir.

 Atlas Belçika’ya yeni gelmiş velilere de 
yardımcı olur. Flamanca öğrenmek mi 
istiyorsunuz? İş bulmak mı istiyorsunuz? 
Flaman Eyaleti’ni daha iyi tanımak mı 
istiyorsunuz? Bu ve benzeri sorularınız için 
Atlas’a başvurabilirsiniz. 

 Başka sorularınız mı var? Veya çocuğunuzun 
boş zamanlarını nasıl değerlendireceği 
konusunda bilgi almak mı istiyorsunuz? Bu 
durumda bize telefonla ulaşın veya büromuzu 
ziyaret edin.

 atlas, integratie & inburgering Antwerpen 
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen  
09:00 ile 16:00 saatleri arası veya randevuyla

 03 338 70 11
 atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be

mailto:atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
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İlk kez okula 
başlamak?
Çocuğum ne zaman okula başlayabilir?

• Belçika’da her çocuğun eğitim hakkı bulunur. Bu hak resmi oturum 
izni bulunmayan çocuklar için de geçerlidir. 

• Çocuğunuz 2,5 yaşını doldurduktan sonra anaokuluna başlayabilir.  
2,5 yaşını dolduran çocuklar, aşağıdaki dönemleri takiben okula 
başlayabilirler:
- Yaz tatilinden sonra (eylül)
- Sonbahar tatilinden sonra  (kasım)
- Noel tatilinden sonra  (ocak)
- Şubat ayının ilk okul gününde
- Karnaval tatilinden sonra (şubat-mart)
- Paskalya tatilinden sonra (nisan)
- Hemelvaart [Miraç] gününden sonra (mayıs)

• 3 yaşını doldurmuş veya daha büyük çocuklar okula hemen 
başlayabilirler. Bu çocukların beklemelerine gerek yoktur.

• Dikkat! 
 Çocuğunuzu anaokuluna 1 yıl önceden yazdırabilirsiniz. 
 Çocuğunuz 1 yaşını doldurunca okullar hakkında bilgi edinin.

Çocuğum okula gitmek zorunda mı?

Anaokuluna gitmek zorunlu değil, ancak çok önemlidir. Çocuğunuz 
Flamanca öğrenir ve başka çocuklarla oynama imkânı bulur. 
Daha geniş bilgi almak için Atlas veya okullara başvurun. 

Çocuğum ne zaman okula gitmek zorundadır?

Çocuklar için zorunlu eğitim, çocuğun 6 yaşına girdiği yılın 1 Eylül 
tarihinde başlar.
Zorunlu eğitim çocuğunuz 18 yaşını doldurduğunda biter.

Çocuğum okulda Flamanca öğreniyor mu?

• Çocuğunuz 12 yaşından küçük mü? 
Bu durumda çocuğunuzu yer olan her okula kaydettirebilirsiniz.  
Çocuğunuz aynı yaş grubunda bulunan çocukların bulunduğu 
bir sınıfa yerleştirilir.  Genellikle çocuğunuza daha iyi Flamanca 
öğrenmesi için ekstra destek verilir.

• Çocuğunuz 12 yaşından büyük mü? 
Bu durumda çocuğunuz henüz Flamanca bilmeyen çocuklara 
yönelik açılmış özel sınıfları olan okullara yerleştirilir. 
Bu sınıflara ‘Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)’ adı 
verilir. Bu sınıflarda çocuklara çok yoğun olarak Flamanca dil dersi 
verilir. Dil derslerinin yanında diğer derslere de girerler. Çocuklar 
belirli bir dil seviyesine geldikten sonra, normal sınıflara alınırlar. 

• Daha iyi Flamanca öğrenmek?
Çocuğunuzun Flamanca dilini iyi öğrenebilmesi için, düzenli olarak 
okula gitmesi çok önemlidir. Ancak çocuklar dillerini okul sonrası 
katıldıkları etkinliklerle de geliştirebilirler. Spor ve boş zamanları 
değerlendirme konularında daha geniş bilgi almak için gençlik 
merkezi veya Atlas’a başvurabilirsiniz. 
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Okul arama
Kendim bir okul seçebilir miyim?

• Çocuğunuz için kendiniz okul seçimi yapabilirsiniz.  Çocuklar henüz 
nüfus kütüğüne yazılmamış bile olsa veya oturum belgeleri olmasa 
dahi, okula gidebilirler.

 Okulda boş kontenjan olması halinde, okul çocuğunuzu kaydetmek 
zorundadır.

• Kayıt sırasında okulun tüzüğünü ve pedagojik projesini kabul 
etmeniz gerekir.  Okuldan bu tüzüğü isteyin ve iyice okuyun. Okul 
velilerden okul tüzüğünü, kabul ettiklerine dair, imzalamalarını talep 
edecektir.

• Ortaöğretimde ise çocuğunuzun bazı bölümlere ve sınıflara kayıt 
yaptırabilmesi için bazı giriş koşullarını taşıması gerekir.

• Okul bulmada yardıma ihtiyaç duyarsanız, Atlas’a 
başvurabilirsiniz. 

Okul seçimini nasıl yapabilirim?

• Flaman Eyaleti’nde bulunan her okul iyi bir eğitim vermekle 
yükümlüdür. 

 Yine de her okul birbirinden farklıdır.  Okulların kendi yaklaşımları 
vardır. Her okulun ağırlık verdiği öncelikleri bulunmaktadır.

 Bunun için siz de çocuğunuz için neleri önemli bulduğunuzu iyice 
düşünün. Ve beklentilerinizi en iyi karşılayan bir okul arayın.

• 12 yaşından küçük ve henüz Flamanca konuşamayan çocuklar her 
okula kayıt yaptırabilirler.

• 12 ile 18 yaş arasında bulunan çocuklar ise OKAN sınıfı sunan bir 
okula gidebilirler. Bu okulların listesini Atlas’tan isteyin.

• Okul seçiminde yardıma ihtiyaç duyuyor musunuz?   
O halde Atlas’a başvurun.

Okullar hakkında nereden bilgi edinebilirim?

• Bir okulu tanımak için o okul ziyaret edilebilir ve okul müdüründen 
gerekli bilgiler alınabilir.

• Ayrıca okulu tanıyan arkadaş, aile veya komşularınıza da sorabilir, 
okulu nasıl bulduklarına dair bilgi ve görüşlerini alabilirsiniz. 

• Okulların çoğunun internet sitesi vardır, bu sitelerden de bilgi 
edinebilirsiniz.

• En önemli kuralları, anlaşmaları ve bilgileri okulun tüzüğünde 
bulabilirsiniz. Okul tüzüğünü okuldan isteyin ve iyice okuyun.

 Çocuğunuzu bir okula kayıt etmekle, okulun tüm kurallarını 
kabul etmiş olursunuz.  Bundan dolayı okul sizden okul tüzüğünü 
imzalamanızı talep edecektir.

• Anvers’teki okullar hakkında bilgileri aşağıdaki internet 
sitelerinde de bulabilirsiniz:
- onderwijskiezer.be
- ond.vlaanderen.be
- www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker 

(anaokulu ve ilkokullar)

http://www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker
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Çocuğumu iLKÖĞRETiME (ANAOKULU / iLKOKUL)  
nasıl yazdırabilirim?

• Bu öğretim yılı için mi bir okul arıyorsunuz?
Tercih ettiğiniz okulu ziyaret edin. Eğer okulda boş yer varsa, 
çocuğunuzu yazdırabilirsiniz. 
Eğer okulda boş yer yoksa çocuğunuzu yazdıramazsınız. Bu 
durumda okul size kaydı yapmadığına dair bir ret belgesi vermelidir: 
Bu, kaydınızın gerçekleştirilemediğine dair bir bildirimdir. Bu belge 
her şeyin doğru yapılmasını sağlar.
Çevrenizde bulunan okullarda yer bulamadınız mı? O halde Atlas’a 
gelin.

• Gelecek öğretim yılı için mi bir okul arıyorsunuz?
Çocuğunuzun başvurusunu www.meldjeaan.antwerpen.be adlı 
internet sitesi aracılığıyla yapın. Başvuru yapmak çocuğunuzu hangi 
okullara kaydettirmek istediğinizi bildirme anlamına gelir. 
Yardıma ihtiyacınız mı var ya da ne zaman başvuru 
yapabileceğinizi öğrenmek mi istiyorsunuz? Atlas’tan bilgi 
isteyin veya internet sitesine bakın. 

• Çocuğunuzun başvurusunu yaptıktan sonra size bir mektup veya 
e-posta iletisi gönderilir:
- Okulda çocuğunuz için yer var mı? Bu yazıda size çocuğunuzu 

hangi okula yazdırabileceğiniz ve bunu ne zaman yapmanız 
gerektiği bildirilir.

- Okulda şimdilik çocuğunuz için yer yok mu? Konuyla ilgili 
bilgilendirilirsiniz ve yine de yer bulmak için neler yapabileceğinize 
dair açıklama yapılır.

• Dikkat!
Başvuru yapmak, kaydolmak anlamına gelmez! Her koşulda 
çocuğunuzun kaydını yaptırmak için bizzat okula gitmek 
zorundasınız.

Çocuğumu  
ORTAÖĞRETiME NASIL YAZDIRABILIRIM?

• Bu eğitim yılı için mi bir okul arıyorsunuz?
Okulda boş yer olduğu sürece çocuğunuzu kaydettirebilirsiniz. En 
iyisi çocuğunuzu kaydettirmeye gitmeden önce okulla randevu 
yapmanızdır.
Eğer okulda boş yer yoksa çocuğunuzu yazdıramazsınız. Bu 
durumda okul size kaydı yapmadığına dair bir ret belgesi vermelidir: 
Bu kaydınızın gerçekleştirilemediğine dair bir bildirimdir. Bu belge 
her şeyin doğru yapılmasını sağlar.
Çevrenizde bulunan okullarda yer bulamadınız mı? O halde Atlas’a 
gelin.

• Gelecek öğretim yılı için mi bir okul arıyorsunuz?
Anvers’te ortaöğretimde başvuru sistemi yoktur. Ancak tüm 
okullar çocuğunuzu kaydettirebilmeniz için toplu kayıt dönemleri 
belirlerler. Bundan dolayı çocuğunuzu ortaöğretime ne zaman 
kaydettirebileceğinizi bilmeniz çok önemlidir.
Ne zaman kaydettirebileceğiniz konusunda daha fazla bilgi mi 
istiyorsunuz? Daha geniş bilgi için Atlas’a başvurun.

http://www.meldjeaan.antwerpen.be


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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Flaman 
eyaleti’nde eğitim
Anaokulu

• Anaokulları 2,5 ile 5 yaş arası çocuklar içindir. Anaokuluna gitmek 
zorunlu değildir, ancak çok önemlidir. 

• Anaokulunda çocuklar el işleri, boyama veya resim yapma gibi 
etkinlikler sayesinde çok şey öğrenirler. Şarkı söyleme, hikâye 
dinlemeler ve birlikte oyun oynama aracılığıyla çocuklar Flamanca 
da öğrenirler.

 Bu şekilde oyunlar eşliğinde kendilerini daha hızlı geliştirirler. 

İlkokul

• 6 ile 11 yaş arası çocuklar ilkokula gitmek zorundadırlar. 
Bu dönemde zorunlu eğitim geçerlidir. 

• İlkokulda çocuklar okuma, yazma, matematik, tarih ve sosyal bilgiler 
dersleri alırlar ve  ‘öğrenmeyi öğrenme’ eğitimi alırlar. Ayrıca ikinci 
dil olarak Fransızca öğrenmeye başlar ve birbirleriyle iyi şekilde 
geçinmeyi öğrenirler.

• İlkokul ve anaokulu eğitimi birlikte ‘temel eğitim’ olarak adlandırılır. 
• Bazı durumlarda çocukların bazıları ilkokula daha erken yaşta başlar 

veya anaokulunda ya da ilkokulda daha uzun süre kalır. Bununla ilgili 
soruların var mı? Bilgi almak için okula başvurun. 

Gerçekleştirilmemiş kayıt bildirimi örneği
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Ortaöğretim

• 12 ile 18 yaş arası çocuklar ortaöğretime devam ederler.  
Ortaöğretim de zorunlu eğitim kapsamındadır.

• Ortaöğretimin ilk iki yılı genel eğitimdir.
• Sonraki 4 yılda öğrenciler bir bölüm seçmek zorundadırlar:

- ASO: Genel düz lise, öğrencileri geniş eğitim alternatifi olan 
yükseköğretime hazırlar.

- KSO: Sanat meslek lisesi, öğrencileri bir mesleğe veya yaratıcılığın 
veya sanatın ön planda olduğu yüksek eğitim veren okullara 
hazırlar.

- TSO: Teknik meslek lisesi, öğrencileri bir mesleğe veya teknik 
ağırlıklı yüksek eğitim veren okullara hazırlar.

- BSO: Meslek liseleri, uygulamaya çok daha fazla ağırlık verir.  
Çocuğunuz bu okulu bitirince hemen mesleğini icra edebilir. Lise 
diploması alması için çocuğunuzun 7. yılı da bitirmesi gerekir.

Yarı zamanlı eğitim ve yarı zamanlı çalışma

• Öğrenciler, 15 veya 16 yaşından itibaren yarı zamanlı eğitim 
sistemine geçiş yapabilirler.  Yarı zamanlı eğitim ve yarı zamanlı 
çalışma üç şekilde yapılabilir:
- Yarı zamanlı meslek lisesi aracılığıyla
- Syntra Vlaanderen’ın organize ettiği mesleki eğitimle
- Yarı zamanlı farklı eğitim programlarıyla

• Yarı zamanlı eğitim programında çocuğunuz haftada en az 28 saat 
eğitim almak ve çalışmak zorundadır. 

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitimi

• Bazı çocuklar ve gençler bir engeli, öğrenme zorlukları 
veya davranış sorunlarından dolayı normal bir okula devam 
edebilirler. Böyle durumlarda okul, çocuğun okulda dersleri takip 
edebilmesi için neler gerektiğini veya okulun konuyla ilgili neler 
yapabileceğini veliler ve Öğrenci Rehberlik Merkezi (CLB) ile birlikte 
değerlendirebilir. 

 CLB ile birlikte çocuğunuzun okulda ekstra yardım alıp 
alamayacağına bakılır.

• Normal bir okulda ders takip etmenin olanaksız olduğu durumlarda, 
çocuğunuz özel eğitim veren bir okula gidebilir. Bunun için 
CLB’nin bir rapor vermesi gerekir.  Özel eğitim kapsamında, ders 
alan öğrencilerin engellerine, çocukların bakım ihtiyaçlarına göre 
uyarlanmış farklı okul türleri mevcuttur. 
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Çocuğum hangi sınıfa gidecek?

OKUL ÖNCESI GÜNDÜZ BAKIM YERi  
& ANAOKULU ÇOCUKLARI

 0 ile 2,5 yaş arası  > okul öncesi gündüz bakım yeri
 2,5 yaş  > anaokulu hazırlık sınıfı
 3 yaş  > anaokulu sınıfı
 4 yaş  > 2ci anaokulu sınıfı
 5 yaş  > 3cü anaokulu sınıfı

İLKOKUL
 6 yaş  > 1ci sınıf
 7 yaş  > 2ci sınıf
 8 yaş  > 3cü sınıf
 9 yaş  > 4cü sınıf
 10 yaş  > 5ci sınıf
 11 yaş  > 6cı sınıf

ORTA ÖĞRETİM
(genel, sanat, teknik, meslek, yarı zamanlı,  

OKAN [yabancılar için dil sınıfı])

1ci seviye
2ci seviye
3cü seviye

(4cü seviye BSO - Meslek bölümü)

YETİŞKİNLER İÇİN EĞİTİM KURUMU
YÜKSEK ÖĞRETİM

ÇALIŞMA 

Bilmekte  
yarar var
Okullar ne zaman açıktır? 

• Öğretim yılı 1 Eylül’de başlar ve 30 Haziran’da sona erer.
• Çocuğunuzun okula devamının zorunlu olduğu günler:

- Pazartesi, salı, perşembe ve cuma tüm gün
- Çarşamba öğleden önce.

• Çocuğunuzun okula devamının zorunlu olmadığı olduğu günler:
- Çarşamba öğleden sonra, cumartesi ve pazar günleri
- Okul tatillerinde
- Okul personelinin eğitim aldığı günlerde.

• Bu eğitim günleri her okulda farklıdır.
 Çocuğunuzun okula geç kalmamasına özen gösterin.  Geç kalmak 

hem çocuğunuzu etkiler hem de diğer çocukları rahatsız eder.

Okul tatilleri ne zamandır?

• Kayıt sırasında okuldan o öğretim yılının çalışma takvimini 
isteyin. Bu takvimde tüm tatilleri ve okul olmayan diğer günleri 
bulabilirsiniz.

• Aşağıdaki tatillerde tüm okullar kapalıdır: 
- Sonbahar tatili
- Noel tatili
- Karnaval tatili
- Paskalya tatili
- Yaz tatili
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Çocuğum okula gidemiyorsa ne yapmam 
gerekir?

• Çocuğunuzun ders kaçırmaması için okula her gün devam etmesi 
gerekir. Sadece geçerli bir nedenin olması halinde çocuğunuz 
okula gitmeyebilir: 
- Çocuğunuz hastaysa;
- Bir randevuya gitmek zorundaysa;
- Bazı dini bayramlarda.

• Çocuğunuz bir gün okula gidemeyecek mi? Bu durumu önceden 
okul müdürü ile görüşün. 

• Çocuğunuz hasta mı? Bu durumu telefonla okula bildirin. 
• Okul her durumda sizden bir mazeret belgesi talep eder. Bu bir 

doktor raporu ya da bazı durumlarda velilerin hazırladığı bir yazı 
olabilir.  Nasıl bir belge vermeniz gerektiğini okula sorun. 

Okul masrafları ne kadardır?

• Belçika’da okullar ücretsizdir. Çocuğunuzu kayıt ettirmek için hiçbir 
şey ödemenize gerek yoktur. Sertifikanızı almak için gereken her 
şeyi okul karşılamak zorundadır. 

• Ancak yine de okul için yapılan bazı giderler mevcuttur:
- Yeme ve içme
- Öğle saatlerinde gözetim ücreti
- Okul öncesi ve sonrası saatlerde bakım hizmeti
- Okul gezileri
- Yüzme ücreti
- …

 Bunun gibi ek masrafları karşılamak zorundasınız. 
• Bu ekstra giderler okuldan okula farklılık gösterir. Okul seçerken bu 

hususu da göz önünde bulundurun. 
 Okullar kayıt öncesi okul giderlerini gösteren bir liste hazırlarlar.  

Bu şekilde bir yılda ödemeniz gereken toplam masraf miktarını 
öğrenmiş olursunuz.  Kayıt sırasında bu listeyi isteyin!

• Faturayı ödeyemiyor musunuz? Bunu okulla görüşün. 

Okul masraflarını karşılamada bana  
kim yardım edebilir?

• Okul ve eğitim ödenekleri
Bazı hallerde Flaman Hükümeti de okul veya eğitim masraflarının 
ödenmesine katkı yapmaktadır.  Anaokulu, ilkokul ve ortaöğretime 
devam eden çocuklarınız için okul ödeneği talebinde 
bulunabilirsiniz. Bu talebi her yıl 1 Hazirandan önce yapınız. 
Yükseköğrenim için eğitim ödeneğine başvurabilirsiniz. 
Ödenek alıp alamayacağınız ailedeki birey sayısı, oturum statüsü 
ve gelir düzeyi gibi bazı şartlara bağlıdır. Burs alabilmenizde aile 
ve gelir durumunuz rol oynamaktadır.  Geliri yüksek olanlar bu 
ödenekten faydalanamazlar. 

Başvuru formları veya sorularınız için aşağıda belirtilen yerlere 
başvurabilirsiniz:
- Çocuğunuzun okulu
- 1700 numaralı ücretsiz telefon hattı
-  www.studietoelagen.be  adlı internet sitesi
- Anvers Valiliği, Studietoelagen (Eğitim Ödenekleri) Departmanı. 
 Adres: VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113, bus 90,         

2018 Antwerpen,
 Her pazartesi ve çarşamba saat 13.30 ile 16.30 arası.

• OCMW (Sosyal) Ödeneği
Yaşam ödeneği mi alıyorsunuz? OCMW, bazı okul masraflarının 
karşılanmasında size yardımcı olabilir.  Daha geniş bilgi için sosyal 
danışmanınıza başvurun. 

http://www.studietoelagen.bee
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Okul saatleri öncesi ve sonrasında çocuk bakım 
hizmetleri var mı?

• Çoğu okullarda okul saatleri öncesi ve sonrası çocuk bakım hizmeti 
sunulmaktadır.

• Okulunuza bu hizmetin ne zaman verildiğini iyice araştırın:
- Sabahları okul başlamadan önce mi?
- Akşamları okul bittikten sonra mı?
- Çarşamba günleri öğleden sonra mı?

• Tatil günlerinde bu hizmet genellikle verilmemektedir.  Yine de okula 
sorabilirsiniz.

• Bu hizmet ücretsiz değildir. Bu hizmetin ücretini ödemek 
zorundasınız.  Bu hizmet için ne kadar ödemeniz gerektiğini 
önceden okula sorun.  Ödediğiniz bu meblağı gelir vergisinden 
düşebilirsiniz. Vergi hesabınıza eklemek üzere okul size bu tutarlara 
ait bir belge verir. 

Çocuğum okulda kalıp, yemek yiyebilir mi?

• Çocuklar okulda kalarak, yemek yiyebilirler. Bunun nasıl 
düzenlendiğini okula sorun.

• Çocuklar yemeklerini yanında getirmek zorundadırlar. Çocuklar okul-
da yemeklerini toplu olarak yerler ve okulda kalmak zorundadırlar. 

• Sadece evde gidip yiyen çocuklar okulu terk edebilmektedir. Bunun 
için velilerin önceden izin vermeleri gerekir. 

• Yemek öncesi, yemek sırasında ve sonrasında çocuklar gözetim 
altında bulunurlar.  Çoğu okulda bu hizmet için de ücret 
ödenmektedir. 

Çocuğum okulda doktora gitmek zorunda mı?

• Okula giden her çocuk birkaç yılda bir, CLB-doktoruna gitmek 
zorundadır.

• Doktor çocuğunuzun sağlıklı olup olmadığını araştırır.  Bazen aşı da 
yapar.  Ancak bunun için önceden sizin izin vermiş olmanız gerekir. 

• Çocuğunuz 14 yaş veya daha büyük mü? Bu durumda çocuğunuz 
CLB-doktoruna gitmek zorunda değildir. Ancak bunun CLB’ye 
(Öğrenci Rehberlik Merkezi) bildirilmesi zorunludur. 

Çocuğum okulda sorun yaşıyorsa ne yapılabilir?

• Bazı çocuklar okulda sorun yaşamaktadır.  Sınıfta kendilerini iyi 
hissetmeyebilir, dersleri anlayamayabilir, başka öğrencilerle alay 
edebilir veya kendisiyle alay edilebilir.  

• Eğer çocuğunuz böyle bir sorun yaşıyorsa, bunu aşağıdaki kişi ve 
kurumlarla görüşebilirsiniz: 
- Müdür;
- Öğretmenler.  Öğretmenler kurulunda, öğrencilerin durumu, 

notları ve davranışları değerlendirilir.
- CLB ile (Öğrenci Rehberlik Merkezi)
 

CLB’nin görevleri nelerdir?

• Çocuğunuzun dersleri iyi öğrenilebilmesi için kendini okulda iyi 
hissetmesi gerekir. CLB (Öğrenci Rehberlik Merkezi) bu konuda 
yardımcı olmaktadır. Her okulun bağlı bulunduğu bir CLB 
bulunmaktadır. 

• CLB önce sorunu dinler, analiz eder, bilgi toplar ve tavsiye verir. 
Şayet bir sorun varsa CLB sizinle birlikte bir çözüm arar. 

• CLB çalışanlarıyla, bölüm tercihi, okuldaki davranışlar, okula 
devamsızlık, konsantrasyon, karne, anlaşma yapma, tercih yapmayı 
öğrenme, özgüven, katılım, fırsatları değerlendirme vb. gibi birçok 
konuda görüşme yapabilirsiniz.  

• CLB bünyesinde pedagog, psikolog, psikolog asistanı, sosyal 
danışman, doktor ve hemşire gibi farklı meslek mensuplarına ait 
kişiler  görev yapar. Bazen logopedist ve fizyoterapist de bulunur.  
Bütün bu görevliler çocuğunuza mümkün olduğunca en iyi şekilde 
yardımcı olmak için çalışır.  

• Bütün öğrenciler, veliler, öğretmenler, okul müdürleri de sorularını 
CLB’ye yöneltebilirler. Çocuğunuz daima ilginin odağındadır. İzinsiz 
olarak hiçbir bilgi paylaşılamaz. Her şey özel hayatın gizliliği ilkesine 
uygun olarak gerçekleştirilir. 
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Çocuğuma 
nasıl yardımcı 
olabilirim?
Okulda olup biteni nasıl takip edebilirim?

• Ajanda
Ajandada çocuğunuzun okulda neler yaptığını görebilirsiniz. Bazen 
öğretmen okumanız ya da bilmeniz gereken bir konuyu ajandaya 
not eder.  Bu nedenle çocuğunuzun ajandasına her gün bakın. Siz 
de bir hususu okula bildirmek mi istiyorsunuz? O halde siz de bunu 
ajandaya not edebilir ya da okulu telefonla arayabilirsiniz. 
Flamanca dilini iyi anlayamıyor musunuz? O halde iyi hususların 
yeşil, iyi olmayan hususların kırmızı renkte not edilmesini talep edin. 

• Veli Toplantısı
Yılda birkaç kez veli toplantısı yapılır.  Toplantıya katılmanız 
çok önemlidir.  Öğretmen çocuğunuzun durumunu size anlatır.  
Flamanca bilmiyor musunuz?  Bu durumda okul size bir tercüman 
ayarlayabilir. 

• Okula yardımcı olmak
Okullar, velilerin okul etkinliklerine yardımcı olmalarından çok 
memnun olur.  Örneğin veliler okulda bayram hazırlıklarına katkı 
verebilirler. Veya okul bayramı için kurabiye yapabilirler. Bazen 
veliler okul gezilerine de katılabilirler. 
Okulda veliler birliĝine üye olabilir veya veliler etkinliĝine 
katılabilirsiniz.
Okula yardımcı olmak istiyor musunuz? Veya sorularınız mı var? O 
halde çocuğunuzun öğretmeni veya okul müdürüyle konuşun. 
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Evde yardımcı olabilir miyim?

• Ev ödevi
Ev ödevini çocuğunuzun kendisi yapması gerekir.  Siz de biraz 
yardım edebilirsiniz, örneğin ilgi göstermek yoluyla.  Veya okulda 
neler öğrendikleri hakkında sorular sorabilirsiniz.  
Çocuğunuz bazı şeyleri anlamıyor mu? Bu durumda çocuğunuzun, 
öğretmenine ekstra sorular sormasını sağlayın.  Sorunları veli 
toplantılarında dile getirebilirsiniz. 

• Kendi anadilinizi konuşun
Flamanca dili okulda öğrenilmektedir.  Evinizde çocuğunuzla kendi 
dilinizde konuşabilirsiniz.  Bu da çocuğunuz için çok faydalıdır. 

• Ekstra Flamanca
Çocuğunuza Flamanca öğrenebilmesi için ekstra fırsatlar 
tanıyabilirsiniz. Flamanca televizyon kanallarına bakmasını 
sağlayın.  Okul olmadığı günlerde çocuğunuza spor yaptırabilir 
veya derneklere götürüp başka çocuklarla iletişim kurmasını 
sağlayabilirsiniz.  Çocuğunuz buralarda Flamanca dilini geliştirme 
fırsatı bulur. 

• 16 yaş üzeri gençler için DocAtlas 
Atlas bünyesinde bulunan kütüphanede Flamanca öğrenmek 
için materyaller mevcuttur. Atlas’a gelin: Carnotstraat 110, 2060 
Antwerpen. Veya 03 338 71 60 numaralı telefonu arayın. Daha geniş 
bilgiyi  www.docatlas.be adlı internet sitesinde bulabilirsiniz.

• Kütüphane
Nerede oturursanız oturun yakınınızda kesinlikle bir kütüphane 
bulunur. Mutlaka içeri girin ve çocuğunuzu ücretsiz olarak üye 
yaptırın ve bu şekilde hemen materyal seçer ve kiralama hakkı elde 
edersiniz. Çocuĝunuzun ev ödevini yapabilmesi için burdan bilgi 
ve yardım alabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi  www.bibliotheek.be adlı 
internet sitesinde bulabilirsiniz.

• Eğitimle ilgili sorularınız mı var?
Çocuk büyütmek her zaman kolay olmayabilir. Bir sorunuz var ya da 
bir bilgi mi arıyorsunuz? O halde aşağıdaki yerlere başvurabilirsiniz: 
- Çevrenizde bulunan ‘Het huis van het kind’ şubesi:  

www.antwerpen.be/huisvanhetkind   
huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be 

- Opvoedingswinkel: Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen 
03 236 29 39, opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be 

Çocuğum okul saatleri dışında neler yapabilir?

• Okul olmadığı günlerde yapılacak çok şey vardır.  Çocuğunuz, spor 
yapabilir, resim ve müzik dersleri alabilir veya kütüphaneye gidebilir. 

 Bunları hem öğretim yılı içinde hem de yaz tatilinde yapabilir.
• Okul tatillerinde oyun alanları ve tatil kampları düzenlenmektedir. Bu 

gibi yerlerde çocuğunuz başka çocuklarla oynama imkânı bulabilir. 
Bu etkinlikler yetişkinler tarafından organize edilir ve çocuklarınıza 
da yetişkinler rehberlik ederler.

• Çevrenizde bir etkinlik mi arıyorsunuz? Veya sorularınız mı var?  
O halde aşağıda belirtilen kurumlara başvurabilirsiniz:
- Atlas: Boş zaman değerlendirmeyle ilgili sorularınızda size 

yardımcı oluruz. Daha geniş bilgi için: Atlas, Carnotstraat 110, 
2060 Antwerpen, 03 338 70 11, www.atlas-antwerpen.be. 

- Antwerpen Jeugddienst [Gençlik Hizmetleri]
 Çeşitli ilçelerde çevrenizde düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi 

alabileceğiniz gençlik merkezleri bulunur. İlçe belediyenizden veya  
 www.antwerpen.be/kinderen ya da www.antwerpen.be/jongeren  

adlı internet sitelerinden daha geniş bilgi alabilirsiniz.
- Buurtsport: Çocuğunuz spor yapmak mı istiyor? O halde 

Buurtsport’tan konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. 
 Daha geniş bilgi için: Damplein 31, 2060 Antwerpen, 

03 270 31 30, www.antwerpen.be/buurtsport.  

http://www.docatlas.be
http://www.bibliotheek.be
http://www.antwerpen.be/huisvanhetkindd
mailto:huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be
mailto:opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be
http://www.atlas-antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/kinderen
http://www.antwerpen.be/jongeren
http://www.antwerpen.be
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Faydalı internet 
siteleri listesi:
• 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:
[Anvers’teki Öğrenci Rehberlik Merkezleri]

• 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 

Kolofon

Bu kitapçık Antwerpen Belediyesi  
ve LOP Antwerpen tarafından hazırlanmıştır.

Hazırlayan: Antwerpen Yeni gelenleri Karşılama ve Uyum Bürosu
Metin: Sylke Blommaert ve Katja van Raemdonck
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Vertaling uit het Nederlands 
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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


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
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