
Naar de basisschool
in Nieuwpoort.



In deze brochure geven we 
je meer informatie over de 
start van de inschrijvingen 
in het basisonderwijs van  
Nieuwpoort.

In de scholen van Nieuwpoort is  
iedereen welkom!

Iedere school levert op zijn eigen  
specifieke manier zorg op maat  
voor je kind.

Een school kiezen…
Als ouder kun je zelf een school  
kiezen voor je kind.

Deze tips helpen je om een goe-
de 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.

• Praat 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 gedaan?  

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?



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 taken 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.

Er start een groep kleuters  
op de eerste schooldag
• van februari;
• na een schoolvakantie;
• na het weekend van 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.

Wanneer kun je je kind  
inschrijven voor het  
volgende schooljaar?
Je kunt je kind inschrijven voor het 
volgende schooljaar vanaf de eerste 
schooldag van maart.

Hoe schrijf je je kind in?
• Je komt naar de school  

voor een gesprek.
• Je leest en ondertekent het pedago-

gisch project en het reglement van 
de school. Bij de inschrijving teken je 
ook het inschrijvingsregister.

• Je kunt je kind inschrijven in het 
buitengewoon onderwijs met een 
verslag van het centrum voor  
leerlingenbegeleiding (CLB).

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;

• Indien van toepassing: een bewijs  
dat je schooltoeslag krijgt (brief-  
of rekeninguittreksel).

Naschoolse opvang
Meer info?
Jeugddienst Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2B
Tel. 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be



Hoeveel kost de school?
Lessen zijn gratis. De school mag wel 
jaarlijks een bedrag vragen aan ouders 
voor extra didactisch materiaal en 
specifieke activiteiten (bv. toneeluitstap, 
sportactiviteit etc.). 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 
wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Scholen zijn verplicht om een gespreide 
betaling met minstens drie betaal- 
momenten aan te bieden.

Als je de aangerekende schoolkosten te 
duur of onterecht vindt, kun je hierover 
een vraag stellen of een klacht neerleg-
gen bij de Commissie voor Zorgvuldig 
Bestuur.

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

Welke financiële steun  
kun je krijgen?
• De berekening en uitbetaling van de 

schooltoeslag gebeuren automatisch 
via de uitbetaler van het Groeipakket. 
Alle vragen over de schooltoeslag 
verkrijg je via je uitbetaler van het 
Groeipakket.  
Ook op www.groeipakket.be vind je 
heel wat informatie.

• Woont je kind in Nieuwpoort en heb 
je vragen over onderwijscheques en 
financiële hulp?
Bezoek of contacteer:
Het Sociaal Huis - Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
Tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be



Heb je vragen rond schoolinschrijvingen?
Bij volgende diensten kun je terecht:

CLB Connect - Regiohuis Veurne
Smissestraat 10, 8630 Veurne
Tel. 050 44 50 10
info@clbconnect.be
www.clbconnect.be

Vrij CLB Westhoek - Veurne
Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne
Tel. 058 31 16 14
info.veurne@vrijclbwesthoek.be
www.vrijclb.be

Lokaal overlegplatform Westkust basis (LOP)
Tel. 0492 18 41 21 - sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be
www.lop.be - www.inschrijvingsrecht.be

Commissie voor Leerlingenrechten
Tel. 02 553 93 83 - commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Wat doet het LOP Westkust basis?
Het LOP (Lokaal Overlegplatform voor 
gelijke onderwijskansen) bestaat uit alle 
Nieuwpoortse scholen en hun partners 
(CLB, het lokaal bestuur, Het Sociaal Huis 
etc.). Samen werken we aan een goed 
evenwicht tussen kinderen die meer en 
minder ondersteuning nodig hebben. Zo  
hechten we veel belang aan gelijke kansen  
in het onderwijs voor alle kinderen. 
Het LOP is een initiatief van het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Het LOP kan bemiddelen in moeilijke 
situaties. Zo zal het LOP je helpen als een 
school weigert om je kind in te schrijven 
omdat het bijzondere zorgen nodig heeft 
die de school niet kan bieden.
Het LOP maakt afspraken en organiseert  
acties in overleg met het stadsbestuur 
om de scholen in Nieuwpoort te  
ondersteunen.

Enkele voorbeelden van acties en  
afspraken:
• We motiveren ouders om hun jonge 

kleuter regelmatig naar de kleuterklas 
te laten komen.

• We verzamelen ideeën, ervaringen en 
voorstellen van ouders, kinderen en 
leerkrachten om de projecten van  
Triangel (studie ondersteuning aan huis  
en huiswerkklassen) te verbeteren en 
te ondersteunen.

• We zorgen voor een gelijke spreiding 
van anderstalige nieuwkomers in de 
scholen.

• We maken gemeenschappelijke  
afspraken rond de aanpak van luizen 
en ondersteunen de ouders met  
correcte info.
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Gemeentelijke Basisschool 
De Pagaaier
Sint-Jorisplein 31
8620 Nieuwpoort
Tel. 058 23 51 34
info@depagaaier.be
www.depagaaier.be

Vrije Basisschool  
Stella Maris
Willem De Roolaan 72
8620 Nieuwpoort
Tel. 058 23 22 11
info@stellamarisnieuwpoort.be
www.stellamarisnieuwpoort.be

GO! Basisschool  
De Vierboete
• Arsenaalstraat 35, 
 Willem De Roolaan 1
 8620 Nieuwpoort
 Tel. 058 23 56 60
• Franslaan 32
 8620 Nieuwpoort-bad
 Tel. 058 23 41 93
bs.nieuwpoort@g-o.be
www.bsdevierboete.be
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