Leerplicht voor 5-jarigen
Wat verandert er?
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op 1 september van het
kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment
leerplichtig:
• Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020.
• Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020.
Aandacht voor specifieke situaties van kinderen
Sommige 5-jarige kinderen kunnen niet voldoende aanwezig zijn omdat ze zich in een specifieke situatie
bevinden: ze zijn (langdurig) ziek, hebben veel revalidatie nodig, …
Ook kinderen in specifieke situaties moeten zoveel mogelijk kunnen leren. Bespreek dit met de directeur.
Waarom belangrijk?
Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van je
kind. Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden en raakt vertrouwd met taal en met praktische
vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.
Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het lager
onderwijs. Je behoudt het recht op een schooltoeslag.
Toelating lager onderwijs
Als je kind in het eerste jaar wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien voldoende dagen
aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school of
je kind toch in het lager onderwijs mag instappen of dat je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs moet
blijven.
Groeipakket
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de minimale aanwezigheid om recht te hebben op een schooltoeslag
via het groeipakket voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen.
Afwezig wegens ziekte
Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk via mail naar secretariaatgbs@boortmeerbeek.be. Omschrijf kort de reden van afwezigheid. Er is voor kleuters geen medisch attest
verplicht. Gelieve er bij een doktersbezoek wel om te vragen. Zo is de afwezigheid van uw kind zeker
gewettigd.
De directie kan beslissen welke afwezigheden van kleuters aanvaardbaar zijn. Dat vergt goede
communicatie tussen u als ouders en de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie. Bij aanvaardbare
afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.
Afwezigheid is wel geldig:
- als je kleuter ziek is (bij voorkeur met een attest of een mail van de ouder met een melding van ziekte)
- je hebt de afwezigheid besproken met de directeur (sarah.dupont@boortmeerbeek.be ) en goedkeuring
gekregen
Afwezigheid is niet geldig:
- afwezigheid zonder reden
- afwezigheid voor vakantie

