طريقة التسجيل في التعليم االبتدائي أو التعليم األساس ي بمدينة لوكرن
ً
أوال يجب القيام باإلشعار وبعدها تأتي مرحلة التسجيل
هل ُولد ابنك في سنة 2020؟ أو ترغب في أن ينتقل ابنك إلى مدرسة أخرى .هذه املعلومات
مهمة بالنسبة لك.
الطريقة املستعملة في مدينة لوكرن هي كالتالي :أوال يجب القيام باإلشعار عن الرغبة في
التسجيل قبل املرور إلى مرحلة التسجيل  .يمكن القيام بهذا عن طريق استعمال املوقع االلكتروني الخاص بذلك من
خالله يمكن لك اختيار املدرسة التي تناسبك.
اإلشعار :كيف نقوم بذلك؟
ُ .1زر مختلف املدارس و اخترمن بينها
 عن طريق املدرسة مباشرةهل تريد التعرف على املدرسة؟ قم بتحديد موعد  ،سوف يقومون بتقديم مشروعهم لك بكل سرور.
عن طريق مشروع "مدرسة في األفق"
املدارس املشاركة في هذا املشروع هيBengel, Duizendvoet, Onze Lieve Vrouwecollege, Madelief, :
. Springplank, De Tovertuin en Veertjesplein
يمكن لك التعرف على املدارس خالل األيام الخاصة التي تفتح فيها أبوابها للزيارة و التي هي على النحو التالي
ً
يوم  8فبراير(شباط ) و  11فبراير (شباط) ( 2022التسجيل مسبقا واجب عن طريق الهاتف:
 03 270 38 05أو عن طريق املوقع و يوم
 .) www.schoolinzicht.beخالل أمسية املعلومات السابقة في  25كانون الثاني (يناير)  ، 2022ستتلقى شرحاً
حول طريقة عمل املدرسة فيما يخص نظام التسجيل ويمكنك مقابلة املدارس املشاركة ألول مرة .سيتم ذلك
ً
ً
عصرا ( )16:00في
صباحا وفي  25مارس (آذار) في الساعة 4
يوم  21فبراير (شباط)  2022في الساعة 10
مجمع الرياض ي والشبيبة ( Sportlaan 2 ، Lokerenباللغة الهولندية فقط).
ً
ً
ابتداء من  1مارس (آذار) على الساعة  10u00صباحا و يوم  26مارس (آذار) على الساعة 16u00
 .2بإمكانك
زيارة املوقع االلكتروني naarschoolinlokeren.be
قم بتسجيل ابنك على املوقع بعدها تستطيع أن تختاراملدرسة التي تفضلها .وإذا لم تكن هناك أماكن أخرى:
ما هو خيارك الثاني والثالث؟ قم باختيار مدارس مختلفة .يؤخذ أعلى اختيار بعين االعتبار قدر اإلمكان.
بعد اإلشعار تحصل مباشرة على وثيقة تأكيد التسجيل .من األفضل االحتفاض بها .تعتبر هذه الوثيقة حجة
التسجيل .عند عدم الحصول عليها يجب عليك االبالغ عن ذلك.
الوقت بالتحديد الذي قمت به باإلشعار غير مهم ،سواء كان في بداية املدة املخصصة لذلك أو في نهايتها .يتوفر
كل من قام باإلشعار في آخر مدة التسجيل على نفس حظوظ من قام باإلشعار في بداية التاريخ.
 .3ما الذي سيحصل بعد اإلشعار؟
كأقص ى حد بتاريخ  19أبريل ( نيسان ) ستحصل على بريد عادي أو إلكتروني .هذا البريد يحتوي على اسم
املدرسة التي يمكن لك الذهاب لتسجيل ابنك يجب عليك القيام بذلك بين  25أبريل ( نيسان ) و  20مايو (أيار)
.2022

في الحالة التي يكون عدد املسجلين أكثر من عدد األماكن املتوفرة يتم تصنيف طلبات التسجيل على الشكل
التالي:
 األسبقية في التسجيل تكون لألطفال الذين لديهم أخ أو أخت تتابع الدراسة في تلك املدرسة أو أالطفال الذينيشتغل واحد من أبويهم في تلك املدرسة.
 يجب على املدارس أن تراعي واجب االختالط االجتماعي بداخلها .لهذا فإن كل مدرسة تخصص على األقل مكانل  % 40من مجموع تالميذها للتالميذ الذين يكونوا من األسر التي من حقها الحصول على املنحة املدرسية أو
من أطفال ال تتوفر أمهاتهم على شهادة التعليم الثانوية ( أو شهادة لم يتم االعتراف بها من طرف الحكومة
الفلمانية).
 بجانب هذا تنظر املدرسة إلى املسافة التي تفصل املدرسة عن بيت التلميذ أو إلى املسافة التي تفصل بين مكانعمل و احد من األبوين و املدرسة .حتى تتمكن من أن تقوم بترتيب الئحة التسجيل .األقرب إلى املدرسة تكون
حظوظه أوفر في الحصول على املكان.
ً
ملاذا يجب اإلشعار؟ يسمح بالتسجيل ملن لم يقم باإلشعار بالرغبة في التسجيل مسبقا فقط ابتداء من يوم 31مايو
(أيار) .2022
في ذلك الحين يكون من الصعب الحصول على تسجيل في مدرسة قريبة من بيته لعدم وجود أماكن شاغرة .ننصحك
بالقيام بعملية اإلشعار في الوقت املحدد.
انتبه يجب كذلك القيام باإلشعار لالطفال الذين ولدوا في الشهور األخيرة من سنة  . 2020حتى يتمكنوا من االلتحاق
بالتعليم االبتدائي في شهر سبتمبر . 3202
هل تحتاج مساعدة أو املزيد من املعلومات في ما يتعلق بالقيام باإلشعار؟ بإمكانك أن تتصل ب  :املدارس ،مكتب ال
 OCMWبلدية لوكرن (  Joëlle Mahyاملجمع الرياض ي و مركز الشباب بالعنوان 9160 Lepelstraat 4 :لوكرن رقم ا
لهاتف  . 09 340 96 02لألسئلة حول االجراءات بإمكانك أن تتوجه إلى ( LOPوزارة التعليم و التكوين Evy D’hollander
 0492/15 90 54أو  evy.dhollander@ond.vlaanderen.beللمزيد من املعلومات
www.naarschoolinlokeren.be
ال يجب القيام بأي ش يء عند بقاء ابنك في املدرسة نفسها  .التسجيل مرة واحدة كاف لكل مدة التعليم.
Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren
!Eerst aanmelden, dan inschrijven
?Is je kindje geboren in 2020? Of wil je een andere school kiezen voor je kind
Dan is dit voor jou belangrijke informatie.
In Lokeren moet je je kindje eerst aanmelden voor de inschrijving. Dit betekent dat
je via een website registreert op welke scholen je jouw kind het liefst inschrijft.
?Aanmelden: hoe gaat dat
Bezoek en kies verschillende scholen.
Via de school zelf
Wil je kennis maken met een school? Maak dan een afspraak, zij stellen graag hun project aan je voor.
Via het project School in zicht
Deelnemende scholen: Bengel, Duizendvoet, Onze Lieve Vrouwecollege, Madelief, Springplank, De Tovertuin
en Veertjesplein

1.
-

Je kan deze verschillende scholen leren kennen op de openschooldagen van School in zicht op 8 en 11
februari 2022 (inschrijven is verplicht - via 03 270 38 05 of www.schoolinzicht.be). Tijdens de
voorafgaande info-avond op 25 januari 2022 krijg je uitleg over de werking van School in zicht, het
aanmeldingssysteem en kan je de deelnemende scholen voor de eerste keer ontmoeten. Dit vindt plaats in
het
sporten
jeugdcomplex
van
Lokeren,
Sportlaan
2
(enkel
in
het
Nederlands).
Door corona zijn aanpassingen aan de activiteiten mogelijk!
2.

Ga tussen 21 februari (10u00) en 25 maart (16u00) naar de website
www.naarschoolinlokeren.be
Registreer er je kindje en geef aan welke school je het liefst wil voor je kind. En als daar geen plaats
meer zou zijn: wat is dan je tweede en derde keuze? Kies verschillende scholen. Er wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de hoogste keuze.
Na de aanmelding krijg je meteen een bevestiging. Hou die bevestiging ook goed bij, dit is het bewijs dat
je geldig hebt aangemeld. Kreeg je dit niet? Neem dan zeker contact op!
Het exacte moment van aanmelden is niet belangrijk. Wie de laatste dag van deze periode aanmeldt, heeft
evenveel kans op een plaatsje als wie dat op de eerste dag doet.

3.

Wat gebeurt er na de aanmelding?
Op 19 april krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Dat moet
gebeuren tussen 25 april en 20 mei 2022. Daarna kun je geen beroep meer doen op deze voorrang.
Hoe verloopt de rangschikking?
Als er genoeg plaatsen zijn op de school, dan kunnen alle kinderen er inschrijven.
Als er meer kinderen aangemeld zijn dan dat er plaats is, dan gebeurt er een rangschikking:
Kinderen met een broer of zus op de school of met een ouder die er werkt, hebben voorrang.
Elke school houdt rekening met de sociale mix op school. Daarom is er in elke school plaats voor
minstens 40% kinderen van wie het gezin een schooltoelage heeft, of waarvan de mama geen diploma
secundair onderwijs heeft (of een diploma dat niet erkend is door de Vlaamse overheid).
Daarnaast telt ook de afstand van het domicilieadres van het kind of het werkadres van één van
de ouders tot de school mee voor de rangschikking. Wie dichter woont, heeft meer kans om toegang te
krijgen tot de school.

Waarom aanmelden? Als je je kindje niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 31 mei 2022. De
meeste kinderen in Lokeren zijn dan al aangemeld en ingeschreven. Het risico bestaat dat je dan geen plaats
meer hebt in een school in de buurt of in een school die je graag wilt. Meld dus zeker aan!
Let op! Ook kinderen die op het einde van 2020 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven
worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2023.
Heb je meer info of hulp nodig bij het aanmelden? De scholen, het OCMW en de stad Lokeren (Joëlle Mahy:
Sport- en jeugdcomplex– Lepelstraat 4 - 9160 Lokeren; Tel. 09 340 96 02) helpen jou om aan te melden. Met je
vragen over de procedure kan je terecht bij het LOP (ministerie van Onderwijs en Vorming – Evy D’hollander
0492/ 15 90 54 of evy.dhollander@ond.vlaanderen.be). Meer info: zie www.naarschoolinlokeren.be
Blijft je kindje op de school waar het nu zit, dan moet je niets doen. Eens ingeschreven, blijft een kind
gewoon ingeschreven op school.

