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Om uw kind aan te melden, hebt u nodig … 
FR – Pour préinscrire votre enfant, vous avez besoin de … 
EN – To apply for a place for your child, you need … 
 
1. Gegevens van uw kind 
 Identiteitskaart of kleefbriefje ziekenfonds kind  

FR – carte d’identité ou une vignette de la mutualité de l’enfant 
EN – child's identity card or a gummed health insurance label 

 
 Geboortedatum kind    

FR – date de naissance de l’enfant 
EN – date of birth child 

 
 Domicilieadres kind (op welk adres woont het kind officieel?) 

FR – domicile de l’enfant 
EN – domiciliation address child 

 

 Leerjaar kind (voor welke klas schrijft u in?)  
FR – année d’études de l’enfant 
EN – grade child 
 

2. Gegevens van de ouders 
 Domicilieadres ouder(s) 
 FR – domicile des parent(s) 
 EN – domiciliation address parent(s) 

 

 Werkadres ouder(s) (enkel voor inschrijvingen in het kleuter- of lager onderwijs) 
FR – adresse professionnelle de(s) parent(s) (seulement pour l’inscription dans l’enseignement maternel ou primaire) 

 EN – work address parent(s) (only when registering for nursery or primary education) 
 

 E-mailadres ouder(s)    
 FR – adresse e-mail des parent(s) 
 EN – email address parent(s)  

 

 Gsm- en/of telefoonnummer ouder(s)   
FR – numéro de gsm et/ou de téléphone des parent(s) 
EN – (cell) phone number parent(s) 

 

3. Informatie over de scholen waar u uw kind wil inschrijven 
 Lijst met scholen van uw keuze (kies meerdere scholen) 
 FR – liste avec les écoles de votre choix (choisissez plusieurs écoles) 
 EN – list with the schools of your choice (choose several schools)  
 

 

4. Heeft u voorrang GOK of voorrang Nederlands?  
 Documenten die nodig zijn voor de voorrang GOK en/of Nederlands 

 FR – les document requis pour la priorité GOK et/ou néerlandais 
 EN – the necessary documents for the priority GOK and/or Dutch 
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Meer info bij 3: Hoe kies ik scholen? 
 

1. Surf naar www.onderwijsinbrussel.be of kijk in de scholengids voor een overzicht van alle 
Nederlandstalige scholen per gemeente. Elke school heeft een fiche met praktische 
informatie. 
 

2. Verzamel informatie over de scholen  
 Ga naar de website van de school en lees informatie over de pedagogische visie, het 

schoolreglement …  
 Praat ook met kinderen die al naar school gaan en met hun ouders. 

 

3. Wat vindt u belangrijk aan een school? Bijvoorbeeld: is de school dichtbij? Wat is de 
pedagogische aanpak? Wat is de houding en de stijl van leerkrachten en directie? Hoe kan ik 
als ouder participeren? Is er opvang of studie voor en na de school?  
 

4. Surf naar www.inschrijveninbrussel.be en kijk of de school nog vrije plaatsen heeft. 
 

5. Maak een keuze. Kies meerdere scholen op basis van deze elementen. 
 

Hoe maximaliseer ik mijn kans op een plaats? Drie tips: 
 

1. Neem als 1ste keuze een school met voldoende vrije plaatsen in uw voorrangsgroep. 
 

 

2. Kies meerdere scholen. De Nederlandstalige scholen in Brussel zijn populair. Soms is er te 
weinig plaats. Kies daarom verschillende scholen bij de aanmelding. Zo hebt u meer kans op 
een plaats. 
 

3. Enkel voor inschrijvingen in het kleuter- of lager onderwijs: kies scholen die dicht bij uw huis of 
werk liggen. 

 

Comment choisir des écoles? 
 

1. Regardez sur le site www.onderwijsinbrussel.be ou dans le 
guide des écoles pour un aperçu de toutes les écoles 
néerlandophones par commune. Pour chaque école, vous y 
trouverez une fiche contenant des informations pratiques. 

2. Réunissez des informations concernant les écoles 
 Visitez le site Internet de l’école et lisez-y les informations 

sur la vision pédagogique, le règlement scolaire … 
 Discutez avec les enfants qui fréquentent l’école qui vous 

intéresse, et avec leurs parents. 
3. Qu’est-ce qui est important à vos yeux dans une école? Par 

exemple la proximité? Quelle est l’approche pédagogique 
suivie? Quelle est l’attitude et le style des enseignants et de la 
direction? Quelles sont les possibilités de participation pour 
les parents? Une garderie est-elle organisée avant et après les 
cours? 

4. Surfez sur www.inschrijveninbrussel.be et regardez si l’école a 
encore des places disponibles. 

5. Faites un choix. Sélectionnez plusieurs écoles sur la base des 
éléments qui précèdent. 

 

Comment maximiser mes chances de trouver une 
place dans une école? 

1. Prenez comme 1er choix une école ayant suffisamment de 
places disponibles réservées à votre groupe prioritaire. 

2. Sélectionnez plusieurs écoles. 
3. Seulement pour l’inscription dans l’enseignement maternel 

ou primaire : choisissez des écoles à proximité de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. 

How to choose schools?  
 

1. Take a look at www.onderwijsinbrussel.be or at the school 
guide for an overview of all the Dutch-speaking schools by 
municipality. Each school has a fact sheet with practical 
information. 

2. Collect information about the schools 
 Go to the school's website and read the information 

about the pedagogical vision, the school regulations … 
 Talk to the children who are going to the school already 

and to their parents. 
3. What is your idea of the ideal school? For instance: is the 

school nearby? What is its pedagogical approach? What is the 
attitude and style of the teachers and management? How can 
I, as a parent, participate? Does the school offer before and 
after-school care?  

4. Go to www.inschrijveninbrussel.be and look if the school still 
has places available. 

5. Make a choice. On the basis of these elements, choose 
several schools.  

 
How do I maximise my child's chances of getting a 
place in a school? 

1. Put a school that has sufficient availability in your priority 
group down as your 1st choice.  

2. Choose several schools. 
3. Only when registering for nursery or primary education: 

choose schools that are close to home or your place of work.  
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Meer info bij 4: Heb ik voorrang?  
 

Voorrang Nederlandstalige ouder: Spreekt minstens één ouder Nederlands? Dan krijgt 
uw kind voorrang bij de inschrijvingen. Met deze documenten krijgt u voorrang:   
 Een bewijs van de kennis van het Nederlands van een ouder 

Eén van volgende documenten: 
o een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs  
o een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair 

onderwijs gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs 
o een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft: een studiebewijs van een 

school of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands 
o een SELOR-attest van ‘voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger 
o een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en 

secundair onderwijs (een attest van de scholen) 
 

 Een bewijs van de relatie tussen ouder en leerling 
Volgende documenten (vraag ze bij uw gemeentebestuur): 

o een kopie van de Kids-ID 
o een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (kopie van de geboorteakte 

of een attest van gezinssamenstelling) 
 

Voorrang GOK: GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Heeft de moeder van het kind 
geen diploma secundair onderwijs? Of krijgt het gezin een schooltoeslag? Dan krijgt u 
voorrang bij de inschrijving. Met minstens één van deze documenten krijgt u voorrang: 
 Verklaring dat de moeder geen diploma heeft 
 Bewijs dat uw gezin een schooltoeslag kreeg in 2020-2021 of 2021-2022 

 

Laat uw documenten controleren 
 U meldt aan voor het kleuter- of lager onderwijs? Stuur de documenten dan op naar 

het LOP Brussel Basisonderwijs, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding. 
 U meldt aan voor het secundair onderwijs? Bezorg de documenten aan de school van 

uw 1ste keuze. De school zal u hiervoor contacteren. 
 

Est-ce que j’ai priorité? 
 

Priorité parent néerlandophone : Les enfants dont au moins un 
parent a une connaissance suffisante du néerlandais ont priorité. 
 

Priorité GOK : GOK signifie “égalité des chances en éducation”. Les 
élèves GOK ont une maman sans diplôme de l’enseignement 
secondaire ou bénéficient d’une allocation de scolarité. 
 

Vous avez priorité? Vous avez besoin de ces documents :  
 Déclaration que la mère n’a pas de diplôme d’enseignement 

secondaire 
 Preuve que votre ménage a reçu une allocation de scolarité 

au cours de 2020-2021 ou 2021-2022 
 

Contrôle des documents 
 Vous préinscrivez pour l’enseignement maternel ou primaire? 

Envoyez les documents à la LOP, au plus tard 3 jours 
ouvrables après la préinscription. 

 Vous préinscrivez pour l’enseignement secondaire? Envoyez 
les documents à l’école de votre premier choix. 

Do I have priority?  
 

Priority Dutch-speaking parent: Pupils with at least one parent who 
is sufficiently proficient in Dutch enjoy priority when registering. 
 

GOK priority: GOK stands for ‘equal educational opportunities’. 
GOK children have a mum who doesn't have a diploma of 
secondary education or who receive a school allowance. 
 

You enjoy priority? You need the following documents: 
 Declaration that the mother doesn’t have a diploma of 

secondary education 
 proof that the family received a school allowance during the 

2020-2021 or 2021-2022 school year 
 

Document check 
 Signing up for nursery or primary education? Forward the 

documents to the LOP within 3 working days of having 
submitted your place application. 

 Signing up for secondary education? Forward the documents 
to the school of your first choice.  

 


