
OKUL YILI
2023-2024

BRÜKSEL’DEKI FELEMENKÇE ORTA ÖĞRETIME 
BAŞVURMA VE KAYIT OLMA HAKKINDA  

HER ŞEYI KEŞFEDIN
2023-2024 eğitim öğretim yılını kaçırmayın ve şu siteyi hızlıca inceleyin: 

WWW.INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE
Bu, Felemenkçe broşürün bir çevirisidir.
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ÇOCUĞUNUZU BRÜKSEL’DE FELEMENKÇE KONUŞAN 
BİR ORTAOKULA NASIL KAYDETTİRİRSİNİZ? 

Çocuğunuzu ortaöğretimin A ve B 1. sınıfına mı kaydettirmek istiyorsunuz? O halde öncelikle 
çocuğunuzun çevrimiçi başvurusunu yapmalısınız. Bunun ardından çocuğunuzu Brüksel’deki 
bir ortaokula etkili bir şekilde kaydettirebilirsiniz. Dikkat: Okul personelinin erkek, kız kardeş ve 
çocukları da diğer çocuklarla birlikte çevrimiçi olarak kayıt olurlar.

Çocuğunuzu ortaöğretim 2., 3., 4., 5., 6. veya 7. sınıfa mı kaydettirmek istiyorsunuz? O halde 
doğrudan okula kaydettirirsiniz.

İÇINDEKILER
Hangi çocukları kaydettirmelisiniz?  — 2

Başvurmak nedir? — 2

Hangi okullara başvurmalısınız? — 2

A ve B 1. sınıfa başvuru ve kayıt — 3
Ne zaman kayıt oluyorsunuz? — 3
Kendinizi hazırlayın — 3
Kimin önceliği vardır? — 4

2., 3., 4., 5., 6. veya 7. sınıfa kaydolun — 5
Ne zaman kayıt oluyorsunuz? — 5
Kendinizi hazırlayın — 5
Kimin önceliği vardır? — 5

Özel eğitime başvuru ve kayıt — 6
Ne zaman kayıt oluyorsunuz? — 6
Kendinizi hazırlayın — 7
Kimin önceliği vardır? — 7

Yardıma mı ihtiyacınız var?   — 7

HANGİ ÇOCUKLARI KAYDETMENİZ GEREKLİDİR? 
• orta öğretime ilk kez başlayan tüm çocuklar
• okul değiştiren çocuklar.

BAŞVURMAK NEDİR?
Başvurmak, kayıt değildir. Başvurduğunuzda, bir ebeveyn olarak ilgilendiğiniz okullara (dijital olarak) kaydolduğunuz 
anlamına gelir. Başvurduktan sonra bilgisayar, başvuran öğrencileri boş yerlere atar. Bunun ardından çocuğunuzu hangi 
okula kaydettirebileceğinizi bilirsiniz.

HANGİ OKULLARA BAŞVURMALISINIZ?
• tüm ortaokulların 1. A ve B sınıfı
• özel orta öğretim için bazı okullar.
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A VE B 1. SINIFTA BAŞVURMA VE KAYDOLMA

NE ZAMAN KAYDOLUNUR? 

Çocuğunuzu çevrimiçi kaydettirin    
Çocuğunuzu etkili bir şekilde kaydetmeden 

önce çevrimiçi olarak başvurmalısınız. 
inschrijveninbrussel.be adresine gidin ve 

çocuğunuzu 27 Mart (10:00) ile 21 Nisan (16:00) 
2023 arasında kaydettirin. Bazı çocukların önceliği 

vardır. Personelin erkek, kız kardeş ve çocukları 
önceliklidir, ancak aynı süre içinde çevrimiçi olarak 

kayıt yaptırın. Başvurunuzu iyi hazırlayın!  

Başvurusu yapılan çocuğunuzu 
kaydettirin

15 Mayıs 2023’te bir atama mesajı alacaksınız. 
Çocuğunuzun bir yeri olup olmadığını belirtir. yer 

var mı? 16 Mayıs - 12 Haziran tarihleri   arasında 
okula gidin ve çocuğunuzun kaydını yaptırın. 

Çocuğunuzun yeri yok mu? O halde okulun 
bekleme listesindesiniz. 

2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcı
Hala boş bir yer mi arıyorsunuz? Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okulla iletişime 
geçin. Çocuğunuz zaten bir bekleme listesinde mi? Yer müsait olduğunda okul sizinle 

iletişime geçecektir.

Ücretsiz kayıtlar
Yeriniz yok mu veya çocuğunuzun başvurusunu 
yapmadınız mı? Bu durumda 16 Mayıs’ta 
(09:00) başlayan ücretsiz kayıt döneminde de 
çocuğunuzu kayıt ettirebilirsiniz. 15 Mayıs’ta 
inschrijveninbrussel.be ’de hala yer bulunan 
okullara ilişkin bir genel bakış bulacaksınız. Okula 
gidin ve çocuğunuzu kaydettirin. Lütfen dikkat: 
Kayıtlar kronolojik olarak yapılır ve artık herhangi 
bir öncelik yoktur. 

27.03.2022 – 21.04.2023

16.05.2023 – 12.06.2023

01.09.2023

16.05.2023’ten itibaren

KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

1. Okulları Seçin: Seçtiğiniz birden fazla okulu listeleyin. inschrijveninbrussel.be web sitesinde okul seçmenize yardımcı 
olacak ipuçları bulacaksınız. Ayrıca orada okulların bir özetini bulacaksınız.

2. Prosedür hakkında kendinizi bilgilendirin: bu broşürü veya web sitesindeki bilgileri dikkatlice okuyun. Bilgi 
videosunu mutlaka izleyin.

3. Çocuğunuzun önceliği olup olmadığını kontrol edin. Önceliği olan broşürde daha fazlasını okuyabilirsiniz.
4. Gerekli veri ve belgeleri toplayın: Aşağıdaki kontrol listesi size bu konuda yardımcı olacaktır.
5. Kaç yer olduğunu görmek için web sitesini kontrol edin: Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okullarda yer var mı?
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Kontrol listesi: Çocuğunuzu kaydettirmek için neye ihtiyacınız var?

• Internete sahip bilgisayar, tablet veya akıllı telefon

• Çocuğunuzun bilgileri:
 » Sağlık sigortası fonundan kimlik kartı veya yapışkan not
 » Çocuğun doğum tarihi 
 » Çocuğun ikametgah adresi 
 » Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz sınıf.

• Ebeveyn(ler)in verileri:
 » kimlik kartı
 » ebeveyn(ler)in ikametgah adresi 
 » ebeveyn(ler)in e-posta adresi 
 » ebeveyn(ler)in cep telefonu ve/veya telefon numarası.

• Tercih ettiğiniz okulları tercih ettiğiniz sıraya göre listeleyin.

• Çocuğunuzun önceliği var mı? Gerekli kanıtları toplayın.  
Hangi kanıtları toplamanız gerektiğini burada not edin: 
 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

KİM ÖNCELİKLİDİR? 

• Ağabeyler, ablalar ve personel çocukları: Bu çocuklar da diğer çocuklar gibi başvuru döneminde kayıt olurlar, 
fakat yer tahsisinde öncelik verilmektedir.

• En az 1 Felemenkçe konuşan ebeveyni olan öğrenciler: Tüm yerlerin %65’i en az 1 ebeveyni yeterli derecede 
Felemenkçe konuşan çocuklar için ayrılmıştır.

• Zorunlu eğitimin başlangıcından itibaren Felemenkçe ilköğretime devam eden öğrenciler: Tüm yerlerin %15’i, 
zorunlu eğitimin başlangıcından itibaren her zaman Felemenkçe konuşulan bir ilkokulda ders almış olan çocuklara 
ayrılmıştır.

• GOK olan veya GOK olmayan profile sahip öğrenciler: bazı okullarda GOK profili olan öğrenciler (‘GOK 
öğrencileri’) için öncelik vardır. Diğer okullarda, GOK profili olmayan öğrencilere (“GOK olmayan öğrenciler”) öncelik 
verilir. Tüm yerlerin %20’sine kadar önceliğe sahiptirler.
 » Şu durumlarda çocuğunuz bir ‘GOK öğrencisidir’

• o Çocuğun annesinin orta öğretim diploması yok mu? Var veya
• o Aile okul parası alıyor mu? 2021-2022 veya 2022-2023’te alındı.

 » Şu durumlarda çocuğunuz ‘GOK olmayan bir öğrencidir’. 
• o Çocuğun annesinin en az ortaöğretim diplomasına sahip olması ve
• o Ailenin 2021-2022 veya 2022-2023 yıllarında okul ödeneği almamış olması.
•  

GOK veya GOK dışı öğrenciler için hangi okullarda öncelik olduğunu bilmek ister misiniz? Başvuruların 
başlamasından önce genel bilgileri inschrijveninbrussel.be adresinde bulacaksınız.

inschrijveninbrussel.be adresinde öncelik ve önceliğinizi kanıtlamak için ihtiyaç duyduğunuz belgeler hakkında daha 
fazla bilgi bulacaksınız.
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2., 3., 4., 5., 6. VEYA 7. SINIFLARDA KAYIT

NE ZAMAN KAYDOLURSUNUZ?

Boş yerleri genel olarak görüntüleyin
26 Mayıs 2023’ten itibaren, inschrijveninbrussel.be 

adresinde, çocuğunuzun kaydolmak istediği okulda 
ve eğitim alanında hala yer olup olmadığını kontrol 

edin.

2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcı
Hala boş bir yer mi arıyorsunuz? Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okulla iletişime 
geçin. Çocuğunuz zaten bir bekleme listesinde mi? Yer müsait olduğunda okul sizinle 

iletişime geçecektir.

Çocuğunuzu kaydettirin
Okulda yer var mı? Okula gidin ve çocuğunu 
kaydettirin. Kaydınızı iyi hazırlayın.

Bir okulda en az bir Felemenkçe konuşan ebeveyni 
olan öğrenciler için hala boş yer var mı? O halde 
bu öğrenciler 30 Mayıs - 125 Haziran 2023 tarihleri   
arasında kayıt yaptırırlarsa önceliği vardır. 5 
Haziran’dan sonra öncelik yoktur.

Tüm kayıtlar kronolojik olarak yapılır. Yer yok mu? 
Çocuğunuzu bekleme listesine de kaydedebilirsiniz.

26.05.2023’ten itibaren

01.09.2023

30.05.2023’ten itibaren

KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

1. Okulları seçin: inschrijveninbrussel.be web sitesinde okulları seçmenize yardımcı olacak ipuçları bulacaksınız. Ayrıca 
orada okulların bir özetini bulacaksınız.

2. Prosedür hakkında kendinizi bilgilendirin: bu broşürü veya web sitesindeki bilgileri dikkatlice okuyun.
3. Çocuğunuzun önceliği olup olmadığını kontrol edin. Aşağıda kimin önceliği olduğunu okuyabilirsiniz.
4. Gerekli belgeleri önceden toplayın.
5. Kaç yer olduğunu görmek için web sitesini kontrol edin: Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okullarda yer var mı?

Nasıl hazırlanacağınız hakkında daha fazla bilgi mi gerekli? inschrijveninbrussel.be sitesine göz atın.

KİM ÖNCELİKLİDİR?

• En az 1 Felemenkçe konuşan ebeveyni olan öğrenciler: Tüm yerlerin %55’i, ebeveyni yeterli derecede 
Felemenkçe konuşan en az bir ebeveyni olan çocuklar için ayrılmıştır. Bir okulda bu öğrenciler için hala boş yer var 
mı? O halde 30 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri   arasında kayıt yaptırırlarsa önceliği vardır.   

inschrijveninbrussel.be sitesinde önceliğinizi göstermek ve kanıtlamak için ihtiyaç duyduğunuz belgeler hakkında 
daha fazla bilgi bulacaksınız. 
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OLAĞANÜSTÜ ORTAÖĞRETİME BAŞVURU VE KAYIT
Çocuğunuz gelecek yıldan itibaren Brüksel’de Felemenkçe özel orta öğretime (BuSO) mi gidecek? Kayıt prosedürü her 
okul veya her eğitim teklifi için aynı değildir. Bazen çocuğunuzu kaydettirmeden önce başvurmanız gereklidir. Daha 
fazla bilgi? inschrijveninbrussel.be sitesini inceleyin. 

Hangi okullara başvurmalısınız?

• KoninkIijk Instituut Woluwe (Sint-Lambrechts-Woluwe): 02 735 40 85 
• Kasterlinden BuSO (Sint-Agatha-Berchem): 02 430 67 00 
• Cardijnschool (Anderlecht): 02 478 03 33 
• GO! Heemschool (Neder-Over-Heembeek): 02 262 02 60

Bu okullarda bazen başvurmanız gereklidir. Tam bir genel bakış için inschrijveninbrussel.be adresini ziyaret edin veya 
daha fazla bilgi için okulla iletişime geçin.

Hangi okullara başvurmamalısınız?

• Zaveldal (Brussel): 02 512 14 75

NE ZAMAN KAYDOLURSUNUZ?

Çocuğunuzu Felemenkçe öncelikli olarak 
kaydettirin
Okula gidin ve çocuğunu kaydettirin. Kayıtlar kronolojik 
olarak yapılır. Bu süre zarfında, yeterli Felemenkçe bilen 
en az 1 ebeveyni olan çocuklara öncelik verilir. Kaydınızı 
iyi hazırlayın!

Başvurusu yapılan çocuğunuzu 
kaydedin

24 Mart 2023’te bir atama mesajı alacaksınız. 
Çocuğunuzun bir yeri olup olmadığını belirtir. yer var 

mı? 17 Nisan - 8 Mayıs 2023 tarihleri   arasında okula 
gidin ve çocuğunuzun kaydını yaptırın. Yeriniz yok 

mu? O zaman okulun bekleme listesindesiniz.

Ücretsiz kayıtlar 
Yeriniz yok mu veya çocuğunuzun başvurusunu 

yapmadınız mı? Bu durumda 11 Mayıs 2023 tarihinde 
saat 09.00’da başlayan ücretsiz kayıt döneminde de 
çocuğunuzu kayıt ettirebilirsiniz. Kayıtlar kronolojik 

olarak yapılır ve öncelik artık geçerli değildir. 

Çocuğunuzu kampüs önceliğine kaydedin
Okula gidin ve çocuğunu kaydettirin. Kayıtlar kronolojik olarak 
yapılır. Bu süre içinde aynı özel eğitim kampüsünden gelen 
öğrencilere öncelik verilir. Kaydınızı iyi hazırlayın!      

Ücretsiz kayıtlar
Yeriniz yok mu veya çocuğunuzun başvurusunu yapmadınız 
mı? Bu durumda 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 09.00’da 
başlayan ücretsiz kayıt döneminde de çocuğunuzu kayıt 
ettirebilirsiniz. Kayıtlar kronolojik olarak yapılır ve öncelik 
artık geçerli değildir.  

Çocuğunuzu kaydettirin
Etkili bir şekilde kaydettirebilmeniz için önce 

çocuğunuzun başvurusunu yapmanız gereklidir. Mevcut 
BuBaO okulunuza, CLB ile birlikte veya ilk tercih ettiğiniz 

okula kaydolursunuz. Bazı çocukların önceliği vardır. 
Personelin erkek, abla ve çocukları da diğer çocuklar gibi 

kayıt olmakta ancak yer tahsisinde öncelik tanınmaktadır. 
Başvurunuzu iyi hazırlayın!   

Personelin erkek, kız kardeşini ve 
çocuklarını kaydedin
Personelin erkek, kız kardeş ve çocukları önceden kayıt 
olabilirler. Okula gidin ve çocuğunu kaydettirin.

2023-2024 eğitim öğretim yılına başlamak
2023-2024 öğretim yılı için hala bir BuSO okulunda boş yer mi arıyorsunuz?  

Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okulla iletişime geçin.

27.03.2023 - 21.04.2023

17.04.2023 - 8.05.2023

11.06.2023’ten itibaren

24.04.2023 - 8.05.2023

11.06.2023’ten itibaren

1.03.2023 (9 am) - 15.03.2023 (12 pm) 1.03.2023 - 15.03.2023

01.09.2023

BAŞVURU YAPILACAK OKULLAR BAŞVURU YAPILMAYACAK OKULLAR
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KENDİNİZİ İYİ HAZIRLAYIN

1. Okulları tanıyın. Her okul bir dizi özel eğitim türü sunar. Bu yüzden Brüksel’deki Felemenkçe konuşan BuBaO 
okulları hakkında zamanında bilgi toplayın. Okul yönetim kuruluna veya bakım koordinatörüne danışın. CLB de size 
bu konuda yardımcı olacaktır.

2. Prosedür hakkında kendinizi bilgilendirin: bu broşürü veya web sitesindeki bilgileri dikkatlice okuyun.
3. Çocuğunuzun önceliği olup olmadığını kontrol edin. Aşağıda hangi çocukların öncelikli olduğunu okuyabilirsiniz.
4. Gerekli belgeleri önceden toplayın.
5. Ne kadar yer olduğunu görmek için web sitesini ziyaret edin: Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okullarda yer var 

mı?

Nasıl hazırlanacağı hakkında daha daha fazla bilgi mi gerekli?; inschrijveninbrussel.be sitesini inceleyin.

KİM ÖNCELİKLİDİR? 

• Ağabeyler, ablalar ve personel çocukları: 1-15 Mart 2023 tarihleri   arasında başvurmaları veya kayıt yaptırmaları 
halinde önceliği vardır. Bundan sonra, artık öncelikleri yoktur. 

• En az 1 Felemenkçe konuşan ebeveyni olan öğrenciler: Tüm yerlerin %55’i, ebeveyni yeterli derecede 
Felemenkçe konuşan en az bir ebeveyni olan çocuklar için ayrılmıştır. 

• Aynı özel eğitim kampüsünden gelen öğrenciler: Çocuğunuz halihazırda özel ilköğretime devam ediyor mu? Ve 
gelecek okul yılında aynı kampüste özel orta öğretime kaydolmak istiyor musunuz? O zaman öncelik kazanırsın.

inschrijveninbrussel.be sitesinde önceliğinizi göstermek ve kanıtlamak için ihtiyaç duyduğunuz belgeler hakkında 
daha fazla bilgi bulacaksınız.

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR? 

ORTAOKUL KAYDI HAKKINDA SORULARINIZ MI VAR?

inschrijveninbrussel.be sitesine gidin:

• Tüm bilgileri, ipuçlarını, okulları ve ücretsiz yerleri bulun.
• Bilgi videosunu izleyin.
• Kayıt prosedürü hakkında bir bilgilendirme seansına katılın. 

Çevrimiçi başvuru konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardım sunan bir kuruluşla iletişime geçin. İletişim bilgilerini inschrijveninbrussel.be/help gerekli kısmında bulabilirsiniz. 

ÖZEL EĞITIME KAYIT HAKKINDA SORULARINIZ MI VAR?

Okul yönetimi veya bakım koordinatörü ile iletişime geçin. Ayrıca 3 Brüksel CLB’sinden (Öğrenci Rehberlik Merkezleri) 
biriyle de iletişime geçebilirsiniz: 

• GO! CLB Brussel: 02 479 25 05
• Vrij CLB Pieter Breughel: 02 512 30 05
• CLB-N Brussel: 02 482 05 72 

Kayıtla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? 

• 1. tercih ettiğiniz BuBaO okuluna gidin. Başvuru konusunda size yardımcı olacaklardır.

SORUSU OLAN? 
www.inschrijveninbrussel.be – 02 553 05 82 – lopbrussel.secundair@vlaanderen.be


