
FAQ – Veelgestelde vragen 
 
 

- Werken jullie met leerjaren zoals in het gewoon onderwijs? 
 
Het schools aanbod is op onze school afgestemd op de noden van de kinderen.  We 
sluiten telkens aan bij het niveau van het kind.  Er wordt dus niet gewerkt met 
schooljaren.  Via een leerlingvolgsysteem wordt er nagegaan op welk niveau onze 
leerlingen functioneren in vergelijking met kinderen uit het gewoon onderwijs. 
 
 

- Moet mijn kind altijd in buitengewoon onderwijs blijven? 
 
We betrekken ouders bij de handelingsplanning en bekijken regelmatig of een 
overstap naar het gewoon onderwijs is aangewezen of niet.  Het schoolteam kan 
hierin enkel een advies geven.  De uiteindelijke beslissing ligt bij ouders. 
 
 

- Krijgt mijn kind altijd individuele therapie?  
 
Binnen onze school wordt er nauw samengewerkt tussen leerkrachten en 
therapeuten.  We voorzien voor alle klassen klasinterne therapeutische 
ondersteuning.  Dit betekent dat de klasleerleerkracht samen met de therapeut 
samenwerkt om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de 
klasgroep. Ieder schooljaar wordt bekeken welke kinderen daarnaast ook individuele 
of groepstherapie nodig hebben.   
 

- Wat heb ik nodig om in te schrijven? 
 

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht 
waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Maak een afspraak met deze 
school om definitief in te schrijven. Je neemt volgende documenten mee: 

• elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een 
ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de 
geboortedatum van je kind blijkt 

• een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs of een voorlopig 
document opgesteld door het CLB. 

 
- Kan mijn kind nog terug naar het gewoon onderwijs?  

 
Als school staan wij open voor een overstap naar het gewoon onderwijs. Wanneer 
blijkt dat de aanpassingen in onze school voor buitengewoon onderwijs niet meer 
noodzakelijk zijn voor uw kind, zullen we steeds met u als ouder hierover in dialoog 
gaan. Als ouder kan u dit thema ook op tafel leggen bij besprekingen over uw kind. 
Samen zullen we dan een traject bepalen en CLB als partner betrekken.  
 



Bij de overstap naar het gewoon onderwijs, wordt door CLB bepaalt met welk verslag 
uw kind de overgang maakt. Zo is de nieuwe school snel op de hoogte van de noden 
van uw kind.  
 

- Hoe wordt mijn kind in het buitengewoon onderwijs geëvalueerd? 
 

Onze school evalueert uw kind zowel dagelijks in de klas (observatie van 
vaardigheden tijdens taken) als via evaluatie van het leerproces (toetsen, 
leerlingvolgsysteem en het individueel handelingsplan). De klassenraad gaat steeds 
na welke doelen bereikt werden en het schoolteam stemt zijn handelen af op de 
individuele noden van uw kind. 
Op het einde van zijn of haar lagere schoolcarrière wordt bekeken of uw kind de 
eindtermen bereikt heeft. Wanneer uw kind deze heeft behaalt, krijgt het een 
getuigschrift basisonderwijs. Indien uw kind niet het niveau 6de leerjaar heeft behaalt, 
krijgt het een verklaring van het aantal jaren en het soort lager onderwijs dat gevolgd 
werd.  

 
 

- Wanneer mag mijn kind naar het 1ste leerjaar?  
 

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 
jaar zijn. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden. 
Wanneer het schoolteam inschat dat uw kind nog niet voldoende schoolrijp is. Dit wil 
zeggen dat uw kind enkele vaardigheden nog niet bezit om goed te kunnen starten 
met lezen, schrijven en rekenen. Dan kan het advies zijn om nog een jaar langer in de 
kleuterklas te blijven of te starten in een speelleerklas/brugklas waar spelen 
afgewisseld wordt met leren. Deze beslissingen worden steeds grondig besproken 
met de ouders.  

 
- Wanneer mag mijn kind naar het middelbaar?  

 
Het buitengewoon lager onderwijs duurt in principe 7 jaar. Je kind kan er maximaal 9 
jaar in doorbrengen. Voor elk kind van 13 jaar (los van het aantal jaar buitengewoon 
lager onderwijs dat het al volgde), gaan de klassenraad van onze school en het 
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) na of het zinvol is om het nog verder 
buitengewoon onderwijs te volgen. Zij geven daarover advies aan de ouders. Ouders 
beslissen echter zelf of zij hun kind inschrijven in het gewoon of buitengewoon 
secundair onderwijs.  
Uw kind kan echter ook vervroeg de overstap maken op de leeftijd van 12 jaar.  

 
- Kan de school de inschrijving van mijn kind weigeren?  

 
Onze school kan de inschrijving van je kind weigeren wanneer je: 

o Niet in het bezit bent van een verslag M-decreet opgesteld door het 
CLB voor het juiste type  

o Als u niet akkoord gaat met ons pedagogisch project en 
schoolreglement 



o Er geen plaats meer is in onze school. In dat geval ontvangt u het 
attest ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’ 

o Omwille van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar op onze school 

 
 

- Wat moeten we betalen voor deze school? 
 

Alle kosten zoals uitstappen, toezichten, middagverbruik en door u gevraagde 
abonnementen,… worden nauwkeurig door ons geregistreerd. U krijgt een factuur 
met een gedetailleerd overzicht van de vaste en de variabele kosten. In geval van 
financiële moeilijkheden kan een persoonlijk afbetalingsplan opgesteld worden. 
Net als in het gewoon onderwijs, wordt er gewerkt met een maximumfactuur.  

 
- Kan ik kiezen welke godsdienst mijn kind volgt? 

  
Binnen onze Katholieke school wordt het vak Katholieke Godsdienst aangeboden.  
Binnen dit vak worden christelijke waarden overgebracht en opengetrokken naar de 
waarden binnen de andere wereldgodsdiensten.  Er wordt ook aandacht besteed aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij hebben respect voor andere 
godsdiensten en de beleving hiervan.   


