
NAAR DE BASISSCHOOL
IN MIDDELKERKE

LEFFINGE
Gemeenteschool De Bonte Pier
Bonte Pierstraat 22, 8432 Leffinge
059 30 29 41
debontepier@middelkerke.be
www.gemeenteschooldebontepier.be

Vrije basisschool Sint-Jozef
Ieperleedstraat 58, 8432 Leffinge
059 30 06 17
directie.stjolef@bewonderwijs.be
www.stjolef.be

MIDDELKERKE
Gemeenteschool De Zandloper
Onderwijsstraat 5, 8430 Middelkerke
059 30 70 30
dezandloper@middelkerke.be
www.gemeenteschooldezandloper.be

Vrije basisschool Sint-Jozef
Kerkstraat 41a, 8430 Middelkerke
059 30 19 39
directie.stjomi@bewonderwijs.be
www.stjomi.be

De Rietzang
BuO Rietzang
Westendelaan 39, 8430 Middelkerke
059 31 99 30
directie.rietzang@bewonderwijs.be
www.derietzang.be

WE DUIKEN 
HET NIEUWE 
SCHOOLJAAR IN...

LOMBARDSIJDE
Gemeenteschool ‘t Lombartje
Schoolstraat 37, 8434 Lombardsijde
058 23 56 43
lombartje@middelkerke.be
www.gemeenteschooltlombartje.be

Vrije basisschool Sint-Jozef 
Santhovenstraat 1b, 8434 Lombardsijde 
058 23 56 35
directie.stjolo@bewonderwijs.be
www.stjolo.be

SLIJPE
Gemeenteschool ‘t Slijpertje
Odiel Spruyttestraat 1, 8433 Slijpe
059 30 02 97
slijpertje@middelkerke.be
www.gemeenteschooltslijpertje.be

Vrije basisschool Sint-Jozef
Diksmuidestraat 17, 8433 Slijpe
059 30 55 37
directie.stjolef@bewonderwijs.be
www.stjolef.be

WESTENDE
Gemeenteschool De Duinpieper 
Henri Jasparlaan 29b, 8434 Westende 
058 23 51 03
deduinpieper@middelkerke.be
www.gemeenteschooldeduinpieper.be

Vrije basisschool Sint-Lutgardis
Westendelaan 344, 8434 Westende
058 23 35 34
directie.stluwe@bewonderwijs.be
www.stluwe.be

ONDERWIJSAANBOD 
BASISONDERWIJS 
MIDDELKERKE



Een school kiezen…

Als ouder kan je zelf een school kiezen 
voor je kind. Deze tips helpen je om  
een goede keuze te maken:

•  Op www.onderwijskiezer.be  
vind je info over scholen.

•  Bezoek verschillende scholen.

•  Vraag of je een kijkje mag nemen in  
de klas met je kind en partner.

•  Ga praten met de leerkracht.

Informeer je goed

Verzamel info die belangrijk is 

voor je kind

• Hoe verloopt een dag op school?

• Met hoeveel kinderen zit mijn kind  
in de klas?

• Kan mijn kind met de bus naar school?

• Hoe laat is de school uit?  
Is er opvang voor en na schooltijd?

• Wat neemt mijn kind mee naar school? 
(boekentas, koek, fruit, veiligheidsjasje)

• Kan mijn kind op school eten?

• Hoe weet ik hoe het met mijn kind  
gaat op school?

Hoe schrijf je  
je kind in?

• Je komt naar de school voor  
een gesprek.

• Je ondertekent het pedagogisch project 
én het reglement van de school voor 
akkoord. Bij de inschrijving teken je  
ook de leerlingenfiche van het  
inschrijvingsregister.

• Je kan je kind enkel inschrijven in het 
buitengewoon onderwijs met een 
verslag van het CLB (Centrum voor 
leerlingenbegeleiding).

Welke documenten 
breng je mee 
naar het 
inschrijvingsgesprek?

• Identiteitsbewijs van je kind.

• Naam en adres van de vorige school, 
als je kind al op een andere school zat.

• Eventueel een bewijs dat je  
een schooltoeslag krijgt  
(bv. een rekeninguittreksel).

• Eventueel info over een verslag van  
het CLB dat toegang geeft tot  
het buitengewoon onderwijs.

In de scholen van Middelkerke 
is iedereen welkom! 
Er zijn voldoende plaatsen!
Iedere school uit Middelkerke levert 
op een eigen specifieke manier 
zorg op maat voor je kind.

IN DEZE BROCHURE 
GEVEN WE JOU 
MEER INFO 
OVER DE START 
VAN DE 
INSCHRIJVINGEN 
VOOR HET VOLGENDE 
SCHOOLJAAR.



Wanneer kan je je kind inschrijven 
voor het volgende schooljaar?

Alle basisscholen in Middelkerke organiseren één voorrangsperiode.
Daarna kan je vrij inschrijven zolang er plaats is.

Periode 1
Voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs, broers en zussen, 
kinderen van personeel en indicator- en niet-indicatorleerlingen
Van 7 maart tot en met 18 maart 2022
• Voor broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in de school.
• Voor kinderen van personeel van de school.
• Indicator- en niet-indicatorleerlingen (enkel voor gewoon basisonderwijs)
De school houdt een aantal plaatsen vrij voor indicatorleerlingen en een aantal 
voor niet-indicatorleerlingen. Zo krijgen kinderen uit alle soorten gezinnen een 
kans en komt er goede sociale mix in de school. Is het maximum aantal leerlingen 
voor een bepaalde groep bereikt? En zou jouw kind deel uitmaken van die groep? 
Dan kan de directeur je pas op het einde van deze periode laten weten of je kind 
nog wordt ingeschreven op deze school.

Wanneer spreken we van een indicatorleerling
• Het gezin kreeg vorig schooljaar een schooltoeslag of het gezin heeft  

een beperkt inkomen.
• De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of geen getuigschrift  

van het zesde middelbaar. 

Periode 2
Voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs 
Vrije inschrijvingen vanaf 21 maart 2022
Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is.  
Als een school of klasgroep vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling van  
een niet-gerealiseerde inschrijving’ mee of toegestuurd.

Inschrijvingsperiodes 
voor schooljaar 2022-2023

VOORRANGSGROEPEN VOORRANGSPERIODE
gewoon en buitengewoon basisonderwijs

broers en zussen
kinderen van personeel

7 maart tot en met 18 maart 2022

gewoon basisonderwijs
sociale mix 7 maart tot en met 18 maart 2022

buitengewoon basisonderwijs
vrije inschrijvingen vanaf 21 maart 2022

gewoon basisonderwijs
vrije inschrijvingen vanaf 21 maart 2022

VOOR MEER INFO

Contacteer het LOP (Lokaal Overleg Platform 
voor gelijke onderwijskansen) of het  
CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding).
De contactgegevens vind je op de voorlaatste 
pagina van deze folder.



Welke 
financiële 
steun kan 
je krijgen?

Hoeveel kost de school?

De lessen zijn gratis in elke school. De school mag jaarlijks een bedrag vragen 
aan ouders voor extra materialen (bv. een bepaald type map, tijdschrift,…) en 
specifieke activiteiten (bv. toneeluitstap, sportactiviteit,…). Daarnaast mag de school 
een bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat bedrag is vastgelegd voor 
de hele duur van het lager onderwijs van je kind. Zowel het jaarlijkse bedrag als 
het bedrag voor meerdaagse uitstappen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Scholen zijn verplicht om de mogelijkheid van een gespreide betaling met minstens 
drie betaalmomenten aan te bieden.
Als je de aangerekende schoolkosten te duur of onterecht vindt dan kan je hierover 
een vraag stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

Meer informatie onder andere over de exacte bedragen per schooljaar  
vind je op www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs

Studietoelage wordt schooltoeslag
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt automatisch  
via de uitbetaler van het Groeipakket (hetvroegere kinderbijslagfonds). 
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het 
Groeipakket. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Onderwijscheques
Vraag na of je in aanmerking komt voor onderwijscheques.  
Je vindt de informatie over de onderwijscheques op de gemeentelijke website: 
www.middelkerke.be/nl/kinderen-en-onderwijs/onderwijs/onderwijscheques

Elke onderwijscheque heeft een betaalwaarde van € 40. Als je gezin voldoet aan 
de voorwaarden, krijgt je kind per schooljaar een vast aantal cheques.
Per leerling in het kleuteronderwijs: 1 
Per leerling in het lager onderwijs: 2
Per leerling in secundair onderwijs: 3

Waar? MAC, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Wanneer?  
Tot en met 31 mei van het lopende schooljaar kan je een aanvraag indienen.
Op maandag tot en met donderdag: 9 uur tot 12 uur en 13 uur tot 16 uur
Op vrijdag: 9 uur tot 12 uur

Het Welzijnshuis
Woont je kind in Middelkerke en heb je vragen  
over schoolkosten en financiële hulp?  

Bezoek of contacteer
Het Welzijnshuis Sociale dienst 
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke
059 31 92 10
welzijnshuis@middelkerke.be



Het kleuteronderwijs

Elke dag naar de kleuterschool? Slim idee!
Goed begonnen is half gewonnen! Vanaf 2,5 jaar kan je kind al naar school!
• Je kind leert er stap voor stap en op eigen tempo.
• Je kind leert ordenen van groot naar klein.
• Je kind leert taakjes afwerken.
• Je kind durft te praten voor de hele klas.
• Je kind speelt en werkt met andere kinderen.
• Je kind geniet van zingen en dansen.

Instapmomenten

Er start een groep kleuters op de eerste schooldag
• na de zomervakantie
• na de herfstvakantie
• na de kerstvakantie
• van februari
• na de krokusvakantie
• na de paasvakantie
• na het weekend van hemelvaart

Gaat je kind naar het buitengewoon onderwijs of is je kind al ouder dan 3 jaar? 
Dan kan je kind op elk moment van het schooljaar starten.

Gemeentelijke Brugfiguren

Er is een Brugfiguur verbonden aan elke lagere school in Middelkerke. 
Heb je vragen? Vind je de weg niet? Wil je even met in vertrouwen met iemand 
praten over je kind? Raak je niet wijs uit de papieren? Wil je iets bespreken op 
school, maar weet je niet goed bij wie je terecht moet? Wil je onderwijscheques 
aanvragen of weten als je voor een andere toelage in aanmerking komt?
Dan kan je de brugfiguur aanspreken. De brugfiguur helpt je op weg naar een 
antwoord. De brugfiguur kan je wegwijs maken en doorverwijzen naar andere 
organisaties die specialist zijn in jouw vraag. 
Als ouder beslis je zelf altijd of je de stap wil zetten naar een andere organisatie 
of als iets besproken mag worden met de school.

De Brugfiguur coördineert ook de huiswerkklas. Kinderen die het moeilijk  
hebben om thuis aan hun huiswerk te beginnen, kunnen in de huiswerkklas,  
met ondersteuning van vrijwilligers, hun schooltaken maken.

Voor gezinnen waar er naast huiswerk maken ook andere zorgen zijn, is er ook 
een gemeentelijke Katrolwerking. De katrol biedt studieondersteuning maar 
ondersteunt ook het gezin op vele levensdomeinen. De brug/Ankerfiguur werkt op 
maat van het gezin en gaat aan de slag met de vragen en zorgen van de ouders. 
Hiervoor werken de ankerfiguren samen met andere organisaties mits akkoord  
van de ouders.

Voor de studieondersteuning doen we beroep op studenten of vrijwilligers.  
Zij komen voor een periode van een drietal maanden 2 keer per week 1 uur bij 
jou thuis om te ondersteunen bij schoolse taken en in te spelen op de vragen en 

noden van het gezin.
De ankerfiguur is de 

vertrouwenspersoon van de 
gezinnen, de studenten en 

de vrijwilligers. 

Wens je beroep 
te doen op de 
brugfiguur, wil je 
graag ondersteuning 
via de Katrol? 
Stuur dan een mail naar 
Brugfiguur@middelkerke.
be of spreek hen aan 
aan de schoolpoort.



Vrij CLB De Havens 
Oostende - Gistel

Pensjagersstraat 30
8400 Oostende
059 50 68 01

oostende@vrijclbdehavens.be
www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Centra voor 
Leerlingenbegeleiding 
van het GO! - CLB GO! 

Oostende
Hennepstraat 53
8400 Oostende

059 70 21 00
info@clbgo-oostende.be
www.clbgo-oostende.be

AGODI 
Agentschap voor 

onderwijsdiensten
Vlaamse overheid  

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

02 533 93 83
www.agodi.be/

commissie-inzake-leerlingenrechten

LOP
Lokaal overlegplatform
Oostende-Middelkerke

 02 553 10 42
sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be

www.lop.be
www.onderwijs.vlaanderen.be/

inschrijven-in-een-school

Wat doet het LOP?

Het LOP (Lokaal Overleg Platform voor gelijke onderwijskansen) is  
een vergadering van alle scholen uit Middelkerke en hun partners  
zoals CLB, OCMW, lokaal bestuur, De Katrol,…
We maken er samen afspraken om meer gelijke onderwijskansen  
voor alle leerlingen te realiseren.

Het LOP is een initiatief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP jou helpen als  
een school weigert om je kind in te schrijven omdat het bijzondere zorgen nodig 
heeft die de school niet kan bieden.

Alle basisscholen werken in overleg met het LOP samen aan een goed evenwicht 
tussen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is 
dat leerlingen uit alle soorten gezinnen samen op school leren en ontwikkelen.
Als je denkt dat de school je kind onterecht weigert, kan je een klacht indienen bij 
de Commissie voor Leerlingenrechten. De contactgegevens vind je hieronder.

HEB JE VRAGEN 
ROND INSCHRIJVEN 
IN EEN SCHOOL?
 
BIJ VOLGENDE 
DIENSTEN KAN 
JE TERECHT...
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