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Woord vooraf
Beste ouder
In deze gids vind je:
• informatie over de scholen in Genk: basisscholen, kleuterscholen, lagere scholen en scholen
buitengewoon onderwijs;
• tips over hoe je je kind kan inschrijven volgens de Covid-19 richtlijnen.
Je kind in het basisonderwijs inschrijven is een hele stap, niet alleen voor je kind, maar ook voor jou als
ouder. Zeker nu het vanwege Covid-19 niet altijd mogelijk is om de school te bezoeken.
“Hoe kies ik dan een school voor mijn kind?”
“Hoe kan ik mijn kind inschrijven?”
“Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?”
“Welke school ligt in mijn buurt?”
Dit zijn vragen die je je ongetwijfeld stelt en hierop vind je een antwoord in deze gids.
We wensen je alvast veel succes bij de verdere schoolloopbaan van je kind.

Vriendelijke groeten
Ingrid Heps
Voorzitter Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Genk
Maart 2022

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?
Dan kan je terecht bij:
Lies Zaenen (deskundige LOP Basisonderwijs Genk)
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be - 0499 59 43 65
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OP TIJD EN REGELMATIG
NAAR SCHOOL GAAN
 Het is belangrijk om je kind, zodra het kan
(2,5 jaar) en er klaar voor is, te laten starten op
school.

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België
leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. 5-jarigen
moeten minstens 290 halve lesdagen
naar school (een gemiddeld schooljaar telt
tussen de 320 en 330 halve schooldagen).
Regelmatig aanwezig zijn is ook belangrijk
voor het ontvangen van het Groeipakket en
de overgang naar het eerste leerjaar.

 Het is het beste voor je kind dat het elke
dag op tijd op school is. De klasjes starten
de dag met een warm onthaalmoment, het
bereidt je kind voor op de schooldag.
 TIP: zorg ervoor dat je kleuter elke dag op
een vast tijdstip gaat slapen.
 Het is belangrijk elke schooldag aanwezig
te zijn, als je kind niet ziek is.

Welke scholen zijn er in Genk?
1

Vrije basisschool - St. Albertus
Zwartberg - Kerkplein 3
089 38 11 17
SINTALBERTUS-ZWARTBERG.BE
4

2

Vrije basisschool - St. Albertus
wijkkleuterschool de Ballon
Gouverneur Alex Galopinlaan 13
089 38 09 38
SINTALBERTUS-ZWARTBERG.BE

3

GO! Basisschool Stippe Stap
Halmstraat 12 - 089 84 99 14
STIPPESTAP.BE

4

5

6

De Dolfijn B.O.

St. Martinusschool B.O.

Sint-Jozefschool Hoevenzavel

Bethaniëstraat 89 - 089 30 71 92
DEDOLFIJN.BE

Emiel van Dorenlaan 145
089 36 31 04
SIMA-GENK.BE

Halmstraat 5 - 7 - 089 38 36 45
SINTJOZEFHOEVENZAVEL.BE

7

Vrije Basisschool
De Bladwijzer
Binnenlaan 1 - 089 38 26 44
DEBLADWIJZER.BE
info@debladwijzer.be

10

Vrije Basisschool Sint Michiel
Margarethalaan 70 - bus 1
089 35 30 57
SINTMICHIELSSCHOOL.BE

8

Vrije Basisschool Driehoeven
Driehoevenstraat 82 - 089 38 14 98
DRIEHOEVEN.BE

11

Vrije Basisschool ’t Schoolke
Oud-Waterschei
Oude Driesstraat 8 - 089 38 12 87
BSOW.BE

9

Vrije Basisschool St. Michiel
wijkkleuterafdeling
Jonkersblook 4 - 089 35 30 57
SINTMICHIELSSCHOOL.BE

12

Vrije Basischool Sterrenrijk
Kuurstraat 6 - 011 22 93 75
STERRENRIJK.BE

5

13

GO! Basisschool De Reinpad
Weg naar As 199 - 089 32 23 10
DEREINPAD.BE

16

GO! Basisschool De Reinpad,
Vestiging Gelieren
Oude Hofstraat 7 - 089 35 13 31
DEREINPAD.BE

17

15

Vrije Basisschool de Bret
Annunciadenstraat 13
089 30 74 01
DEBRET.BE

18

Vrije Basisschool de Bret

Vrije Basisschool de Bret

GO! Basisschool Het Kompas

Annunciadenstraat 2
089 30 74 01
DEBRET.BE

Collegelaan 5
089 30 74 01
DEBRET.BE

Zonhoverweg 67
089 35 35 30
BSHETKOMPAS.BE

19

Vrije Basisschool
Boxbergheide

6
2

14

Boxbergstraat 1
089 35 13 35
BSBOXBERGHEIDE.BE

20

Vrije Basisschool
De Padvinder - School met
de Bijbel
E.Coppeelaan 27-29 - 089 30 43 50
DEPADVINDER.BE

21

Mpi De Luchtballon
(vanaf 2,5 jaar)
Richter 25 - 089 50 00 50
MPIDELUCHTBALLON.BE

22

Vrije Basisschool Mater dei
Grotestraat 25 - 089 36 35 33
MATERDEI-GENK.BE

25

23

Vrije Basisschool ‘Broederschool’ Genk-Centrum
Schabartstraat 10
089 35 24 81
BROEDERSCHOOL-GENK.BE

26

Vrije Kleuterschool Termien

Vrije Lagere school Termien

Plattewijersstraat 4 - 089 36 78 13
DESCHOM.BE

De Schom 8 - 089 36 78 13
DESCHOM.BE

24

GO! Freinetschool on the Move
Ijzersteenweg 10 - 089 65 60 31
FREINETONTHEMOVE.BE

27

GO! Basisschool
Europaschool Genk
Keinkesstraat 19 - 089 35 53 35
EUROPASCHOOLGENK.BE

28

Vrije Basisschool
Mickey Mouse - de Sleutel
Brandweg 1
089 61 23 74
MICKEYMOUSE-DESLEUTEL.BE
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Mijn kind inschrijven: hoe doe ik dat?
1. MOET IK MIJN KIND INSCHRIJVEN?
Je moet inschrijven:
 als je kind voor het eerst naar school gaat
(2,5 jaar);
 als je kind van school verandert.
Als je kind het volgende schooljaar in dezelfde
school blijft, moet je het niet opnieuw inschrijven.

2. OP WELKE LEEFTIJD MAG MIJN KIND
STARTEN IN DE KLEUTERSCHOOL?
Bereken de instapdatum voor je kleuter.
Ga naar https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/
bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter en
typ ‘instapdatum’ in het zoekveld.
Je kind kan de eerste keer naar school als het
tussen 2,5 jaar en 3 jaar is.
Je kind kan starten op de eerste schooldag:
 na de zomervakantie;
 na de herfstvakantie;
 na de kerstvakantie;
 de eerste schooldag van februari;
 na de krokusvakantie;
 na de paasvakantie;
 na Hemelvaart.
Gaat je kind naar het buitengewoon onderwijs of
is je kind al ouder dan 3 jaar? Dan hoef je niet te
wachten tot na een schoolvakantie. Je kind kan op
elk moment van het schooljaar starten.

3. WANNEER KAN IK MIJN KIND
INSCHRIJVEN IN GENK VOOR
SCHOOLJAAR 2022-2023?
Inschrijven doe je in het schooljaar vóór je kind naar
(een nieuwe) school gaat.
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
 Broers en zussen – kinderen van personeel:
van maandag 14 februari tot en met vrijdag
25 februari 2022.
 Vrije inschrijvingen:
eerste dag na de krokusvakantie of vanaf
maandag 7 maart 2022.
GEWOON BASISONDERWIJS
 Broers en zussen – kinderen van personeel:
van maandag 7 maart (9u) tot en met vrijdag
25 maart (18u) 2022.
 Alle kinderen kunnen inschrijven (voorrang
Indicator- en niet-indicatorleerlingen):
van dinsdag 19 april (9u) tot en met vrijdag 6
mei (18u) 2022. Een deel van de plaatsen op
school wordt voorbehouden voor leerlingen
die recht hebben op een schooltoelage of
waarvan de moeder geen diploma secundair
onderwijs heeft.
 Vrije inschrijvingen:
vanaf woensdag 1 juni (9u) 2022.
Na 1 juni worden de overige vrije plaatsen verder
ingevuld.

Indicatorleerlingen voldoen aan één of
meer van volgende voorwaarden:
 kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar
(of het schooljaar daaraan voorafgaand) recht
hadden op een schooltoelage;
 kinderen van wie de moeder geen diploma
secundair onderwijs heeft en geen
studiegetuigschrift van het zesde jaar
secundair onderwijs.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen van
de bovenstaande voorwaarden.
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4. HOE KIES IK EEN SCHOOL EN
HOE SCHRIJF IK MIJN KIND IN?
Vanwege Covid-19 zijn we genoodzaakt om de
inschrijvingen soms anders te organiseren.
Volgens de richtlijnen van de overheid kunnen
de inschrijvingen momenteel fysiek of op afstand
plaatsvinden.
In de Genkse basisscholen gebeuren de
inschrijvingen fysiek op school.
Denk eraan
De inschrijvingen gebeuren op school en verlopen
chronologisch.
Een inschrijving is pas definitief wanneer het
schoolreglement en het pedagogisch project
ondertekend is.
Lukt dit niet of heb je vragen? Neem dan zeker
contact op met de school van je keuze.

Meer info over de meest
recente richtlijnen?



www.naarschoolingenk.be
bel of stuur een bericht naar de
school van je keuze

Stap 1: Een doordachte schoolkeuze
Deze vragen kunnen je helpen om een school te
kiezen:
 Wat vindt de school belangrijk en wat vind ik
als ouder belangrijk?
 Hoe ziet een schooldag eruit?
 Hoe houdt de school rekening met het ritme
van elk kind en zijn/haar ontwikkeling?
 Hoe groot zijn de klasgroepen?
 Hoe informeert de school mij over mijn kind?
 Hoe kan ik de school informeren of vragen
stellen?
 Wat zijn de sterke punten van de school?
 Is de school makkelijk bereikbaar voor mij?
 Is er voor- en naschoolse kinderopvang?

Stap 2: Informeer je tijdig en neem contact op
met de school voor bijkomende vragen.
Neem een kijkje op de onderwijskaart van Genk op
p. 8-9.
Je vindt ook een overzicht van alle scholen en de
contactgegevens per school.

HOE SCHRIJF IK MIJN KIND IN?
EXTRA HULP OF BIJKOMENDE INFO?
 Lies Zaenen
(deskundige LOP Basisonderwijs Genk)
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
0499 59 43 65

www.naarschoolingenk.be

Stap 3: Schrijf je kind in.
Inschrijvingen gebeuren fysiek op school.

Meer info over de meest
recente richtlijnen?


HOE KIES IK EEN SCHOOL?
Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is
een rondleiding op school meestal alleen mogelijk
na de schooluren en op afspraak. De informatie
hiernaast helpt je een eind op weg.
12

www.naarschoolingenk.be

 Inschrijvingen gebeuren chronologisch; het
moment waarop je je kind inschrijft is dus
bepalend.
 Is er nog plaats? De school schrijft je kind
in.
 Is er geen plaats? De school stuurt
je binnen de vier kalenderdagen een
weigeringsdocument.

5. HOE KAN IK MIJN KIND
 De school mag je kind niet weigeren omdat
het niet zindelijk is.
 Een kind heeft het recht om elke dag
(volledige dag) naar school te gaan.

INSCHRIJVEN IN HET
BUITENGEWOON ONDERWIJS?
Je kan je kind enkel inschrijven in het buitengewoon
onderwijs na een advies van het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB maakt
dan een verslag waarin staat welk type in het
buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor
je kind. Instappen in het buitengewoon onderwijs
kan alleen met dit verslag.

6. MIJN KIND HEEFT EEN VERSLAG DAT
RECHT GEEFT OP EEN INSCHRIJVING
IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS.
MAG IK HET TOCH INSCHRIJVEN IN
EEN GEWONE SCHOOL?
Ja, dat mag. Een school mag je kind niet
zomaar weigeren. Hou er wel rekening mee dat
een school van buitengewoon onderwijs meer
gespecialiseerde kennis, hulp en meer tijd heeft
om je kind te begeleiden. De school moet je kind
minstens voorlopig inschrijven, onder ontbindende
voorwaarde.
Daarna volgt er een overleg tussen de school, de
ouders en het CLB. Na dat overleg komt er een
beslissing:
 Ofwel maken ouders, CLB en school
afspraken over redelijke aanpassingen voor je
kind. Je kind wordt definitief ingeschreven.
 Ofwel beslist de school na dit overleg dat de
aanpassingen onredelijk zijn en dat ze je kind
niet voldoende kan begeleiden.
De inschrijving van je kind wordt dan
ontbonden. De school moet dit schriftelijk
motiveren.

M-DECREET
Hoe gaat het onderwijs in Vlaanderen om met
leerlingen die door een beperking niet zomaar
naar een gewone school kunnen gaan?
Dat staat in het M-decreet.
M staat voor maatregelen voor kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Door dat decreet moet elk kind toegang krijgen
tot het gewoon onderwijs, op voorwaarde dat
de school het kind goed kan begeleiden.
Met vragen over het M-decreet kan je terecht
bij het CLB.

7. KAN EEN SCHOOL WEIGEREN OM
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MIJN KIND IN TE SCHRIJVEN?
De school kan in bepaalde gevallen weigeren om
je kind in te schrijven:
 Als de school volzet is. De school maakt
vooraf bekend hoeveel vrije plaatsen er zijn.
Meer informatie over vrije plaatsen vind je
op www.naarschoolingenk.be
 Als je het schoolreglement en pedagogisch
project niet ondertekent voor akkoord.
 Als je kind niet voldoet aan de voorwaarden
wanneer het start op school, bijvoorbeeld
leeftijd.
 Als je kind van die school gestuurd is
wegens slecht gedrag tijdens het lopende
schooljaar, het vorige schooljaar of het
schooljaar daarvoor.
 Als er aanwijzingen zijn dat je kind
afwisselend naar de ene en dan naar een
andere school gaat.
 Als je kind een verslag voor buitengewoon
onderwijs kreeg en de gewone school
aantoont dat de nodige aanpassingen
onredelijk (niet haalbaar) zijn.

8. WAT DOE IK ALS EEN SCHOOL
MIJN KIND NIET INSCHRIJFT?
De school is verplicht om je een weigeringsdocument te geven wanneer ze jouw kind niet
inschrijft.
Dat bewijs heet een mededeling van nietgerealiseerde inschrijving.
Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag
er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen
dat je je kind probeerde in te schrijven. Het komt
bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in
diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen
bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).
 Het LOP is een overlegplatform waar
verschillende partners samenwerken aan
gelijke onderwijskansen en elke vorm van
uitsluiting en discriminatie willen tegengaan.
Volgende partners zitten samen in het
LOP in Genk: directies van scholen, CLB,
ouders, etnisch-culturele minderheden,
kinderopvang, Gigos, stad Genk, kansarmen,
onthaalbureau en het OCMW.
 Het LOP bemiddelt in moeilijke situaties,
als iemand dat vraagt. Zo zal het LOP jou
helpen als een school weigert om je kind in
te schrijven. Het LOP kijkt dan na of er echt
geen plaats is. Of het zoekt samen met jou
een andere, gepaste school.
Als er na de bemiddeling geen gepaste
oplossing is, dan kan je een klacht indienen bij
de Commissie inzake Leerlingenrechten.
LOP BASISONDERWIJS GENK
Ingrid Heps – voorzitter
Lies Zaenen – deskundige
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9. HOE BEREID IK MIJN PEUTER VOOR
OP DE KLEUTERSCHOOL?

Samen spelen en de wereld verkennen kan
je zo doen: puzzelen – tekenen – buiten
spelen – wandelen in het bos – naar de
bibliotheek gaan – een gezelschapsspel
spelen

Stimuleer je peuter om dingen zelf
te doen.
ENKELE TIPS:
 zelf de jas aan- en uittrekken;
 zelf een boterham eten;
 zelf de boekentas openen en sluiten.

Oefen samen met je peuter om op het
potje te gaan als hij/zij er klaar voor is.
ENKELE TIPS:
 zet je kind regelmatig op het potje;
 laat op een bepaald moment de luier altijd uit;
 hou vol, een ongelukje kan gebeuren;
 trek je peuter makkelijke kledij aan. Dat is
makkelijker om op het potje te gaan;
 moedig je kind aan bij elke stap in de
goede richting;
 werk samen met de school en de kinderopvang,
maar betrek ook familieleden.
Meer informatie over zindelijkheid vind je ook
hier: https://www.campuso3.be/Basisbrochures

Taal is ONTZETTEND belangrijk voor je peuter.
ENKELE TIPS:
 gebruik veel taal, vertel verhalen;
 praat veel met je peuter en stel vragen;
 lees samen een boekje en lees regelmatig voor;
 speel taalspelletjes: “Hoe heet dat dier (wijzen)
en hoe heet de baby van dit dier?”;
 benoem alles wat je doet: “Papa zet de
borden klaar op tafel”, “Mama doet
boodschappen”.
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Anderstalig?
 Laat je kind op andere manieren kennismaken
met Nederlands (via vrienden, activiteiten, tv)
 Spreek je zelf niet goed Nederlands, pas al
deze tips dan best toe in je moedertaal (en
waar het kan in het Nederlands).

Praat regelmatig met je peuter over de school.

Heb je nog vragen?
Dan kan je terecht bij:






de Huizen van het Kind (Campus O3)
de school
de kinderopvang
Kind en Gezin
het CLB

WELKE AFSPRAKEN MAKEN
DE SCHOLEN EN HET LOP?
De Genkse basisscholen en het LOP werken al
lang samen om te kijken hoe zij de kansen van
leerlingen in Genk kunnen versterken.
Die samenwerking leidde tot een aantal afspraken.
Het is belangrijk dat je die als ouder ook kent:
 De Genkse scholen vinden dat iedere Genkse
school een goede school is. Alle scholen
willen immers het allerbeste voor elk kind.
 Scholen in Genk zullen zich nooit uitspreken
over de kwaliteit van een andere school.
Ze zullen ook geen antwoord geven op je
vragen over andere scholen.
 We wensen voor elk kind dat het zo weinig
mogelijk van school moet wisselen.

Mijn kind
inschrijven
in een

basisschool
in Genk
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Schooljaar 2022-2023
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v.u.: Anniek Nagels, Stadsplein 1, 3600 Genk.

