
Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren 
 

Lokeren’de anaokulu – veya ilkokul’a kayıt  
 
Őnce bildiride bulunmak, sonra kayıt olmak! 
 
Çocuğunuz 2021 yılında mı doğdu? Veya çocuğunuz için başka bir okul 

mu seçmek istiyorsunuz? Bu durumda bu sizin için önemli bir bilgi. 

 
Lokeren’de çocuğunuzu kayıt ettirmeden önce bildirimde bulunmanız gerekiyor. Bu 
demektir ki, önce website aracılığıyla çocuğunuzu kayıt ettirmek için hangi okulları arzu 
ettiğinizi kayıt ettirmeniz gerekiyor. 

 
Bildirimde bulunmak: nasıl gerçekleşir? 
 
1. Farklı okulları ziyaret edin ve seçin. 
- Okulun kendisinin aracılığı ile 

Bir okul hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsun? Okulu ara ve randevu al, pojelerini büyük bir zevkle size 
tanıtacaklardır.   

- School in zicht (Görünürde okul) aracılığı ile 
Katılan okullar: Bengel, Duizendvoet, Onze Lieve Vrouwecollege, Madelief, Rozen, Springplank, De Tovertuin 
ve Veertjesplein  
Söz konusu olan çeşitli okulları 7 şubat ve 13 şubat 2023 (telefon 03 270 38 05 of www.schoolinzicht.be 
aracılığı ile kayıt mecburidir) tarihlerinde yer bulacak olan açık okul günleri esnasında tanıma imkanınız 
olur. 23 ocak 2021 tarihinde yer bulacak olan ön bilgi akşamı esnasında School in zicht (Görünürde okul) 
çalışmaları, bildirimde bulunma sistemi hakkında açıklama verilecektir ve aynı zamanda katılımda bulunan 
okullar ile ilk defa tanışma fırsatınız olacaktır. Söz konusu bilgi akşamı Pazartesi günü 23 ocak 2023 
tarihinde saat 20’de Lokeren Spor salonunda, Sportlaan 2 adresinde yer bulacaktır. (sadece Hollandaca) 
 

2. 28 şubat (saat 10:00) ve 21 mart (saat 16.00) arası websitesine giriş yapınız  

www.naarschoolinlokeren.be 
 

Çocuğunuzu kayıt edin ve çocuğunuz için hangi okulu arzu ettiğinizi bildirin. Ve orada yer 
olmadığında ikinci ve üçüncü seçeneğinizin hangi okul olduğunu bildirin? Birden fazla okul seçmeniz daha 
iyidir. Mümkün olduğu kadar en yüksek seçiminiz göz önünde bulundurulacaktır.  
 
Bildiride bulunduktan hemen sonra onay alacaksınız. Bu onay’ı çok iyi saklamanız gerekiyor, çünkü bu, geçerli 
bir şekilde, bildirimde bulunduğunuzun kanıtıdır. Bu onay’ı almadınız mı? Muhakkak iletişim kurunuz!  
 
Bildirimde bulunmanın kesin an’ı önemli değildir. Bu dönemin son gününde bildirimde bulunan kişi, 
dönemin ilk gününde bildirimde bulunan kişi’ye nazaran, bir yer için, eşit şekilde fırsat sahibidir 

 
3. Bildirimde bulunduktan sonra ne olur? 
 

En son 17 nisan 2023 da e-posta veya mektup alırsınız. Bu yazının içeriğinde çocuğunuzu hangi okula kayıt 
ettirebileceğiniz bildirilmektedir. Bu kayıt 24 nisan ve 15 mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşmelidir. Bu 
tarihler dışında öncelikli hakkınızı kullanma hakkınız ortadan kalkar. 

 
      Sıralama hangi şekilde gerçekleşir? 
      Okul’da yeterince yer bulunduğunda, bütün çocuklar kayıt edilebilir. 
      Eğer yer olduğundan daha fazla çocuk bidlirimde bulundu ise, sıralama şu şekilde gerçekleşir:  

- Okul’da kız – veya erkek kardeşi olan veya ebeveynlerinden birisi okul’da çalışan çocukların öncelik 
hakkı vardır. 

- Bunların yanı sıra çocuğun yasal ikametgâh adresi veya ebeveynlerden birisinin iş adresi ve okul 
arasında ki mesafe de sıralama esnasında göz önünde bulundurulmaktadır. Okula yakın oturanların, 
okula kayıt fırsatı daha yüksektir.  

 
Neden bildirimde bulunmak? Çocuğunuz için bildirimde bulunmadığınızda, 23 mayıs 2023 tarihinden 
itibaren kayıt yaptırabilirsiniz. Lokeren’de bulunan çocuların çoğunluğu o zamana kadar bildirimde bulunmuştur 
ve kayıt olmuştur bile. Bu durumda yakınınızda veya istediğiniz okul’da yer bulamamanız riski vardır. Yani, 
muhakkak bildirimde bulunun! 
Dikkat! 2021 yılının sonunda doğmuş olan çocuklar için de, bildirimde bulunmak ve kayıt olma 
mecburiyeti vardır. Bu çocuklar 2024 yılının eylül ayında okul’a başlayabilirler. 
 
Bildirimde bulunmak için daha fazla bilgi’ye veya yardıma mı ihtiyacınız var? Okullar, het OCMW (Kamu 
Sosyal Refah Merkezi) ve Lokeren belediyesi (Joëlle Mahy: Spor- ve gençlik merkezi– Lepelstraat 4 - 9160 
Lokeren; Tel. 09 235 03 99) bildirimde bulunabilmeniz için size yardımcı oluyorlar. Prosedür hakkında olan 

http://www.schoolinzicht.be/


Vertaling Nederlands – Turks 
Dit is de vertaling Turks van “Inschrijven in een kleuter – of lagere school in Lokeren” en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele 
brontekst “Inschrijven in een kleuter – of lagere school in Lokeren”. 

sorularınız için LOP (ministerie van Onderwijs en Vorming (Milli Eğitim ve Őğrenim Bakanlığı)– Evy D’hollander 
0492/ 15 90 54 veya evy.dhollander@ond.vlaanderen.be) başvurabilirsiniz. Daha geniş bilgi: 
https://lokeren.aanmelden.in/informatie bakınız. 
 

Çocuğunuz şu anda bulunduğu okul’da kalacak ise, herhangi bir işlemde bulunmanıza gerek yok. 
Çocuk okul’a bir defa kayıt olduğunda, okul’da bulunan kaydı olağan bir şekilde devam etmektedir.  

mailto:evy.dhollander@ond.vlaanderen.be
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