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Детето Ви отскоро е в Белгия? Ако детето Ви
ще тръгне за пръв път на училище във Фландрия,
тогава Atlas - Integratie & inburgering Antwerpen
(Атлас - Служба за интеграция и гражданство на
гр. Антверпен) може да Ви помогне.
Atlas ще Ви помогне да намерите първото
училище за детето си.
Тази брошура е преведена на испански,
френски, английски, полски,
сърбохърватски, арабски, турски,
руски, португалски, български, тигриня,
персийски (фарси) и румънски.
Atlas помага и на родителите, които са
отскоро във Фландрия. Искате да научите
нидерландски език? Да си намерите работа?
Да се ориентирате по-добре във Фландрия?
Тогава се обърнете към Atlas.
Имате ли някакви въпроси? Или търсите
информация за свободното време на детето
си? Свържете се с Atlas.
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
от 09:00 до 16:00 ч.
с предварително запазен час
03 338 70 70
atlasminderjarigen@antwerpen.be
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За пръв път на
училище?
Кога детето ми може да тръгне на училище?
• В Белгия всяко дете има право на образование.
Дори децата без документи за пребиваване.
• Детето Ви може да тръгне на училищна детска градина, като навърши
2 години и 6 месеца. Дете на 2.6 годишна възраст може да тръгне на
училище:
- след лятната ваканция (септември)
- след есенната ваканция (ноември)
- след коледната ваканция (януари)
- на първия учебен ден през февруари
- след пролетната ваканция (февруари-март)
- след великденската ваканция (април)
- след Възнесение (май)
• Децата, които са навършили 3 години могат да тръгнат на училище
веднага. Те не трябва да чакат.
• Важно!
Можете да запишете детето си в детска градина една година
предварително.
Потърсете информация веднага, щом детето Ви навърши 1 година.

Трябва ли детето ми да ходи на училище?
Детската градина не е задължителна, но е много важна. Детето ви учи
нидерландски език и си играе с други деца.
Попитайте за повече информация в Atlas или в училището.

Кога детето ми трябва да тръгне на училище?
Задължителното образование започва на 1 септември в годината, в
която детето Ви навърши 5 години. От този ден детето Ви е длъжно
всеки ден да ходи на училище.
Задължителното образование продължава докато детето Ви навърши
18-годишна възраст.

6

Ще учи ли детето ми нидерландски език
в училище?
• Детето Ви не е навършило 12 години?
Тогава детето Ви може да тръгне в което и да е училище, където има
места. Детето Ви ще бъде в един клас с връстниците си. Често ще му
се оказва допълнителна помощ в изучаването на нидерландски език.
• Детето Ви е над 12 години?
Тогава то може да посещава училище със специални класове за деца,
които все още не говорят нидерландски.
Тези класове се наричат Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers
(OKAN) (Подготвителен клас за новодошли, говорещи друг език). Там
детето Ви ще учи засилено нидерландски език. То ще изучава и други
предмети. Веднага, щом може, детето Ви ще премине в обикновен
клас.
• Повече учене на нидерландски език?
За да научи добре нидерландски език, е важно детето Ви винаги да
посещава училище. Също така, то може да упражнява нидерландския
си език в различни дейности след училището. За повече информация
относно спорта и свободното време се обърнете към отдела за работа
с младежта на Atlas.
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В търсене на
училище
Мога ли да избирам училище самостоятелно?
• Можете да избирате училище за детето си самостоятелно. Ако детето
Ви все още не е регистрирано в общината или няма документи за
пребиваване, то въпреки това има право да посещава училище.
Ако има места, училището е длъжно да запише детето Ви.
• Вие трябва да сте съгласни с вътрешния ред и с педагогическия
план на училището. Попитайте за правилника за вътрешния ред и
го прочетете добре. Училището ще Ви помоли да подпишете, че сте
съгласни с правилника.
• В средното образование детето Ви трябва да отговаря на приемните
изисквания, в зависимост от учебното направление и годината на
обучение.
• Трябва Ви помощ? Свържете се с Atlas.

Как мога да избера училище?
• Всяко училище във Фландрия трябва да предоставя добро
образование.
Все пак, училищата се различават. Всяко училище има свой собствен
подход. Всяко училище набляга на нещо свое.
Помислете добре, кое е важно за детето Ви и потърсете училище,
което му подхожда най-много.
• Децата до 12 годишна възраст, които все още не говорят
нидерландски език, могат да се запишат във всяко училище.
• Децата на възраст от 12 до 18 години могат да се запишат в училище,
където има класове OKAN. Попитайте за списъка с такива училища в
Atlas.
• Трябва Ви помощ? Свържете се с Atlas.
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Къде мога да намеря информация
за училищата?
• За да научите повече за училището, можете да го посетите и да
поискате информация от директора.
• Също така можете да разпитате приятели, роднини и съседи, дали те
знаят някакво училище. И какво те мислят за това училище.
• Повечето училища имат уебсайтове. Там ще намерите много
информация.
• Най-важните правила и информация ще намерите в правилника
на вътрешния ред на училището. Попитайте за него и го прочетете
внимателно.
Ако ще записвате детето си в училището, трябва да сте съгласни с тези
правила. Затова училището ще Ви помоли да подпишете съгласието си
с правилника на вътрешния ред.
• Информация за училищата в гр. Антверпен можете да намерите на:
- onderwijskiezer.be
- ond.vlaanderen.be
- www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker
(детски градини и начални училища)
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Как да запиша детето си в

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ?
• Търсите училище за тази учебна година?
Отидете до училището, което сте избрали. Ако в училището има
места, Вие можете да запишете детето си.
Ако в училището няма места, то не може да приеме детето Ви.
Училището в този случай трябва винаги да Ви издаде документ за
отказ: удостоверение за нереализирано записване. Този документ
потвърждава, че процедурата е била спазена.
Не намерихте място в училище в района си? Елате в Atlas.
• Търсите училище за следващата учебна година?
Регистрирайте детето си на сайта www.meldjeaan.antwerpen.be.
Регистрацията означава, че Вие предварително съобщавате, в какви
училища бихте искали да запишете детето си.
Имате ли нужда от помощ? Свържете се с Atlas.
• След като сте регистрирали детето си, Вие ще получите писмо по
пощата или по имейл:
- Ако има място за детето Ви, ще прочетете, в какво училище можете
да запишете детето си и кога трябва да го направите.
- Ако засега няма място за детето Ви, ще получите информация и
ще прочетете, какво можете да направите за да намерите все пак
място.
• Внимание!
регистрацията не е записване! Вие ще трябва лично да отидете до
училището за да запишете детето си.
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Как да запиша детето си в
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ?

• Търсите училище за тази учебна година?
Можете да запишете детето си, ако в училището има места. Най-добре
се свържете с училището, за да запишете детето си.
Ако в училището няма места, то не може да приеме детето Ви.
Училището в този случай трябва винаги да Ви издаде документ за
отказ: удостоверение за нереализирано записване (виж стр.12). Този
документ потвърждава, че процедурата е била спазена.
Не намерихте място в училище във Вашия район? Елате в Atlas.
• Търсите училище за следващата учебна година (1A или 1B)?
Регистрирайте детето си на сайта www.meldjeaan.antwerpen.be.
Регистрацията означава, че Вие предварително съобщавате, в какви
училища бихте искали да запишете детето си.
Имате ли нужда от помощ? Свържете се с Atlas.
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Образец на Удостоверение за нереализирано записване

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

Образованието
във Фландрия
Детска градина
• Детската градина е за деца от 2,5 до 5 годишна възраст.
• В детската градина детето Ви ще научи всичко чрез ръчен труд,
оцветяване или рисуване. То ще учи също така и нидерландски език,
като пее, слуша разкази и играе с други деца.
Така децата се развиват по-бързо и учат в процеса на играта.

Начално училище
• Децата на възраст от 6 до 11 години трябва да ходят на училище.
Обучението там е задължително.
• В началното училище децата се учат да четат, пишат, смятат, изучават
история, за света край нас и се учат «да учат». Те започват да изучават
френски език като втори език и да се отнасят добре един към друг.
• Училище с начални класове и детска градина ние наричаме «основно
училище».
• Понякога детето може да започне начално училище по-рано или да
остане по-дълго в детската градина или в началното училище. Имате
въпроси за това? Попитайте за информация в училището.
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Средно училище
• Децата на възраст от 12 до 18 години посещават средно училище. И
тогава обучението е задължително.
• Първите две години от средното образование са общообразователни.
• За следващите 4 години учениците трябва да изберат:
- ASO: общообразователно средно образование, което подготвя
детето Ви към широк спектър на направления във висшето
образование.
- KSO: средно художествено образование, което подготвя детето
Ви към професия или следващо образование в творческо или
артистично направление.
- TSO: средно техническо образование, което подготвя детето Ви към
професия или следващо образование в техническо направление.
- BSO: средно професионално образование с практическа
насоченост. След завършването детето може веднага да упражнява
професията. Но за да получи диплома за средно образование,
детето Ви трябва да завърши 7-ма година на обучението.
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Учение и работа с частична заетост
• На 15-16 годишна възраст, ученикът може да премине към учене и
работа с частична заетост. Това може да стане по 3 начина:
- чрез средно професионално образование с частична заетост
- чрез обучение, организирано от образователен център „Syntra
Vlaanderen”
- чрез курсове с частична заетост
• При образование с частична заетост, детето Ви трябва да учи и да
работи поне 28 часа седмично.

Образование за деца със специални
образователни потребности
• Деца и младежи с увреждания, с трудности в обучението или с
проблеми в поведението, могат да посещават часовете в обикновено
училище. Училището обсъжда заедно с родителите и със Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) (Здравно-педагогически център) какво е
необходимо за това, детето Ви да посещава часовете в училището и
дали училището може да осигури това.
Заедно със CLB може да се обсъди, дали детето Ви може да получи
допълнителна помощ в училището.
• Когато посещаването на часове в обикновено училище не се
получава, детето може да отиде в специализирано училище.
За това Ви е необходимо решение на CLB. Съществуват различни
видове специализирани училища, които предлагат образование
в съответствие с нуждите от грижи за децата, които посещават
часовете там.
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Кой клас може да посещава детето ми?
ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА

От 0 доt 2,5 години > ясла
2,5 години > яслена група
3 години > 1-ва група детска градина
4 години > 2-ра група детска градина
5 години > 3-та група детска градина

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
6 години > 1 –ви клас
7 години > 2-ри клас
8 години > 3-ти клас
9 години > 4- ти клас
10 години > 5-ти клас
11 години > 6-ти клас

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

(Общообразователно, художествено, техническо,
професионално, с частична заетост, OKAN)
1-во ниво
2-ро ниво
3-то ниво
(4-то ниво BSO)

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТА
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Полезно е да
се знае
Кога започва училището?
• Учебната година започва на 1 септември и свършва на 30 юни.
• Детето Ви трябва да ходи на училище:
- в понеделник, вторник, четвъртък и петък цял ден
- в сряда до обяд
• Детето Ви не трябва да ходи на училище:
- в сряда следобед, в събота и неделя
- по време на училищните ваканции
- по време на педагогическите дни в училището
• Те са различни за всяко училище.
Погрижете се детето Ви да идва на време. Закъсненията не са
приятни за детето Ви и пречат на останалите деца.

Кога е училищната ваканция?
• Когато се записвате, помолете в училището за календар за тази учебна
година. В него ще намерите всички ваканции и други почивни дни.
• Във всички училища има следните годишни ваканции:
- есенна ваканция
- коледна ваканция
- пролетна ваканция
- великденска ваканция
- лятна ваканция

17

Какво да правя, ако детето ми не може да
отиде на училище?
• Детето ви е длъжно да посещава училището всеки ден и да не
пропуска часове.
За да пропусне училище, трябва да има сериозна причина:
- детето Ви е болно;
- детето Ви има час за преглед;
- някои религиозни празници.
• Детето ви трябва да пропусне един учебен ден? Обсъдете това
предварително с директора на училището.
• Детето Ви е болно? Обадете се в училището.
• Училището винаги ще поиска извинителна бележка. Това може да
бъде бележка от лекаря или в някои случаи от родителите. Попитайте
в училището, каква бележка им е необходима.

Колко струва училището?
• В Белгия обучението в училищата е безплатно. Вие не плащате нищо
за да запишете детето си на училище. Всичко необходимо, за да
получите удостоверение, ще получите от училището.
• Все пак в училището има разходи за:
- храна и напитки
- наблюдение по време на обедната почивка
- занималня преди и след часовете
- излети
- плуване
- …
Трябва да платите тези допълнителни разходи.
• Допълнителните разходи са различни за всяко училище. Имайте го в
предвид, когато избирате училището.
Училището предварително изготвя списък с тези разходи. По този
начин Вие знаете, колко общо трябва да платите за една година. При
записване в училището изискайте този списък!
• Не можете да платите фактурата? Обсъдете това с училището.
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Кой може да помогне с училищните
разходи?
• Помощи за училище и образование
Фламандското правителство понякога помага за училищните
разходи. За детска градина, начално и средно образование можете
да кандидатствате за училищни помощи. Правете това всяка учебна
година преди 1 юни.
За висше образование можете да кандидатствате за помощи за висше
образование.
Дали ще получите тези помощи зависи от състава на семейството
Ви, статута на пребиваването Ви и доходите Ви. Ако доходите Ви са
високи, то няма да получите помощи.
Можете да попитате за формуляр или да зададете въпроси:
- в училището на детето си
- на безплатен телефон 1700
- чрез сайта www.studietoelagen.be
- в Provincie Antwerpen, afdeling Studietoelagen
(Провинция Антверпен, отдел „Помощи за образование”)
адрес: VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113, bus 90,
2018 Antwerpen. всеки понеделник и сряда от 13:30 ч. до 16:30 ч.
• Помощ от OCMW (Обществен център за социално подпомагане)
Получавате социална помощ? OCMW Антверпен може да Ви помогне
с някои училищни разходи. Поискайте допълнителна информация от
вашия социален асистент.
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Има ли училището занималня преди
и след часовете?
• В повечето училища има занималня преди и след часовете.
• Разпитайте кога във Вашето училище е предвидена занималня:
- сутрин, преди началото на часовете
- вечер, след часовете
- в сряда, следобед
• Обикновено, през ваканциите няма занималня. Попитайте и за това в
училището.
• Занималнята не е безплатна. Ще трябва да платите за нея. Попитайте
предварително в училището колко струва тя. Можете да приспаднете
тези разходи от данъците си. За целта училището ще ви издаде
документ.

Може ли детето ми да остава да се храни
в училището?
• Детето Ви може да остава да се храни в училището.
• Децата трябва да носят храна със себе си. Те се хранят заедно и
трябва да останат в училището.
• Само децата, които се прибират да обядват в къщи, могат да напускат
училището. За това трябва да има разрешение от родителите.
• Преди, по време и след обяд, е предвидено наблюдение за децата.
В повечето училища това се заплаща.

Трябва ли детето ми да минава лекарски
преглед в училището?
• Всички деца веднъж на няколко години трябва да минават на преглед
на лекар от CLB (Здравно-педагогически център).
• Лекарят проверява дали детето ви е здраво. Той също така прави
необходимите ваксинации. За целта вие трябва да дадете съгласието
си.
• Ако детето Ви е на 14 или е по-голямо? Тогава то вече не е длъжно да
минава преглед при лекар от CLB. Но трябва да уведомите за това CLB
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding).
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Какво да правя, ако детето ми има проблеми
в училището?
• Някои деца имат проблеми в училището. Те се чувстват некомфортно в
часовете, не усвояват учебния материал, закачат ги или те на свой ред
закачат други деца.
• Ако Вие имате проблеми с детето си, можете да го обсъдите с:
- дирекцията;
- учителите. По време на събирането на съвета на класа те обсъждат
учениците, техния успех и поведението им.
- CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding);

С какво се занимава CLB
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding)?
• За да се учи добре, детето Ви трябва да се чувства комфортно в
училище. CLB помага за това. Към всяко училище има закрепен CLB.
• В CLB изслушват, обсъждат, предоставят информация и съвети. В
случай на проблем, CLB заедно с Вас търси решение.
• Вие можете да поговорите със CLB за избора на учебното
направление, поведението в училище, отсъствията, концентрацията,
оценките, как се спазват договорките, как се учи, избира, за вярата в
себе си, за участието, за шансовете и за много други неща.
• В CLB работят педагози, психолози, асистенти на психолози, социални
работници, лекари и медицински сестри. Понякога там работят и
логопеди и физиотерапевти. Всички тези специалисти си сътрудничат,
за да може най-добре да се помогне на Вашето дете.
• Всички ученици, родители, учителите и училищната дирекция могат
да се обърнат с въпроси към CLB. Детето Ви винаги е на централно
място. За нищо не се говори без разрешение. Всичко става със
зачитане на личното пространство.
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Как мога да
помогна на
детето си?
Как мога да научавам, какво става в
училището?
• Бележник
В бележника можете да видите, какво е правило детето Ви на
училище. Госпожата или господинът понякога ще напише нещо,
което Вие трябва да прочете или да знаете. Затова преглеждайте
бележника на детето си всеки ден. Искате ли Вие да съобщите нещо
на училището? Напишете го в бележника или се обадете в училището.
Лошо разбирате нидерландски език? Помолете да отбелязват добрите
неща със зелен химикал, а по-малко добрите неща – с червен.
• Родителска среща
Няколко пъти в годината се провежда родителска среща. Много
е важно да присъствате на нея. Госпожата или господинът ще Ви
разкажат как се справя детето ви. Вие не говорите нидерландски
език? В този случай училището може да осигури преводач.
• Помощ за училището
Училищата с удоволствие приемат помощ от родителите за училището.
Родителите могат например да помогнат по време на някакъв
празник. Или да направят сладки за училищното тържество. Някои
родители придружават децата по време на излети.
Вие можете да станете член на родителския съвет или да участвате в
родителската група.
Искате да помогнете на училището? Или имате някакви въпроси?
Обсъдете това с госпожата или с директора.
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Мога ли да помагам в къщи?
• Домашна работа
Детето ви трябва само да пише домашните си. Вие можете да му
помогнете, като например проявявате интерес. Или можете да
разпитате, какво е научило то.
Ако детето ви не разбира всичко? Нека да попита допълнително
госпожата или господина. Вие можете да обсъдите проблемите по
време на родителската среща.
• Говорете на родния си език
Нидерландският език се учи в училището. В къщи говорете на родния
си език. Това също е много полезно за детето Ви.
• Допълнителни занимания по нидерландски език
Вие можете да помогнете на детето си да научи по-добре
нидерландски език. Нека то гледа телевизия на нидерландски език.
Когато няма училище, детето Ви може да спортува или да посещава
клубове с други деца. Там то също може да упражнява нидерландски
език.
• DocAtlas за деца над 16 години
В Atlas има библиотека с материали, за упражняване на нидерландски
език. Елате в Atlas. Или се обадете на тел 03 338 71 60. Повече
информация на сайта www.docatlas.be.
• Библиотека
Където и да живеете, в района винаги има библиотека. Отидете
там, запишете детето си безплатно и веднага можете да изберете
книги, които да вземете в къщи. В библиотеката можете също така
да търсите материали, когато детето ви има домашна работа. Повече
информация ще намерите на сайта www.antwerpen.be/bibliotheek.
• Въпроси за възпитанието?
Възпитанието на детето не винаги е лесна работа. Имате ли въпроси
или търсите информация? Можете да се обърнете към
- Het huis van het kind (Дом на детето) в района:
www.antwerpen.be/huisvanhetkind
huizenvanhetkind@antwerpen.be
- De opvoedingswinkel (Център за възпитание):
Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen, 03 236 29 39
или по електронната поща
opvoedingswinkel@antwerpen.be
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С какво може да се занимава детето ми извън
училището?
• Извън училището съществуват много различни занимания. Детето Ви
може например да спортува, да посещава кръжок по рисуване, да
свири на музикален инструмент или да ходи в библиотека.
Това може да се прави както през учебната година, така и през
ваканциите.
• През училищните ваканции се организират детски площадки или
ваканционни лагери. Там детето Ви ще играе с другите деца. Има и
възрастни, които ще съпровождат децата и организират различни
развлечения.
• Търсете нещо близо до дома Ви? Или имате въпроси? Тогава можете
да се обърнете към:
- Аtlas
Ние ще Ви помогнем с въпросите за свободното време.
Повече информация: Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen,
03 338 70 11, www.atlas-antwerpen.be.
- Отдел за работа с младежта гр. Антверпен
Различните райони имат отдели за работа с младежта, където ще
получите повече информация за дейностите във вашия район.
Попитайте в кметството си или на сайта
www. antwerpen.be/kinderen of www.antwerpen.be/jongeren
- Спорт във вашия район
Детето Ви иска да спортува? Можете да се обърнете за информация
към спортния отдел във вашия район.
Повече информация: Damplein 31, 2060 Antwerpen
03 270 31 30, www.antwerpen.be/buurtsport.
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Списък с полезни
връзки:
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (Здравно-педагогически центрове)
в гр. Антверпен:
• 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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atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
van 09:00 tot 17:00 en op afspraak
03 338 70 70
atlasminderjarigen@antwerpen.be
www.atlas-antwerpen.be

= HALTE ASTRID: tram 2, 3, 5, 6, 8, 10
= HALTE OMMEGANCK: tram 11
= HALTE KERKSTRAAT: tram 24 + bus 30, 410, 416, 417, 427, 429

