Записване в детска градина или начално училище в Локерен
Първо регистрация и след това записване!
Детето Ви е родено преди 2016 г.? Или искате са изберете друго училище за детето си?
Тогава това е важна информация за Вас.
В Локерен се изисква детето Ви първо да се регистрира, преди да бъде записано. Това означава, че чрез
определена уеб страница се регистрирате в кои училища предпочитате да запишете детето си.

Регистрация: как става това?

1. Посетете и изберете различни училища.
- Чрез самото училище
Искате ли да се запознаете с дадено училище? Тогава организирайте среща, те ще се радват да Ви
представят проекта си.
- Чрез проекта „School in zicht“ (Училището в перспектива)
Участващи училища: Bengel, Duizendvoet, Onze Lieve Vrouwecollege, Madelief, Springplank, De Tovertuin и
Veertjesplein
Можете да се запознаете с тези училища в дните на отворени врати на „School in zicht“ на 27 февруари
2018 г. и 01 март 2018 г. (записването е задължително – на телефон 03 270 38 05 of
www.schoolinzicht.be). По време на вечерта за предварителна информация на 29 януари 2018 г. ще
получите разяснения относно начина на работа на „School in zicht“ и системата за регистрация, както и
можете да се срещнете с участващите училища за първи път. Тя ще се състои във вторник, 29 януари
2018 г. от 20:00 ч. в кметството на Локерен, Хрунтемаркт 1 (само на нидерландски език).
2. Между 14 март (14:00 ч.) и 16 април (23:59 ч.) посетете уеб страницата

http://aanmelden.lokeren.be
Регистрирайте детето си там и посочете кое училище предпочитате да посещава то. И ако него
вече няма места: кой е вторият и третият Ви избор? Най-добре е да изберете три училища. В
зависимост от възможностите се взима предвид най-приоритетният Ви избор.
Веднага след регистрацията ще получите потвърждение. Запазете това потвърждение, защото то е
доказателството, че регистрацията Ви е валидна. Не получавате такова? Тогава задължително се
свържете с нас!
Точният момент на регистрацията не е от значение. Регистриралите се през последния ден на този период
получават равни шансове за място с тези, регистрирали се през първия ден.
3. Какво се случва след регистрацията?
През седмицата, започваща на 23 април ще получите имейл или писмо. В него е посочено в кое училище
можете да запишете детето си. Това трябва да се случи между 26 април и 24 май 2018 г. След това вече
няма да можете да разчитате на този приоритет.
Как протича класирането?
Ако има достатъчно места в училището, всички деца могат да бъдат записани там.
Ако регистрираните деца са повече от местата, се извършва класиране:
- Децата с брат или сестра в училището или такива, на които единият родител работи там, са с
приоритет.
- Всяко училище отчита социалното смесване в училището. Затова във всяко училище има места за
най-малко 40% деца, чието семейство получава помощи за образование или в които майката няма
диплома за средно образование (или притежава диплома, което не се признава от фламандското
правителство).
- В допълнение от значение при класирането е и разстоянието от адреса на местоживеене на детето
или адреса на работа на единия от родителите до училището. Тези, които живеят по-близо, имат поголеми шансове да получат достъп до училището.
Защо да се регистрирате? Ако не регистрирате детето си, можете да го запишете едва след 1 юни
2018 г. Тогава повечето деца в Локерен ще са вече регистрирани и записани. Съществува рискът вече да
няма място в училище във Вашия район или в желано от Вас училище. Затова със сигурност се
регистрирайте!
Внимание! Децата, родени в края на 2016 г., също трябва да бъдат регистрирани и записани. Те
обаче могат да започнат училище едва през септември 2019 г.

Необходима Ви е повече информация или помощ относно регистрацията? Училищата, OCMW
(Публичният център за социално подпомагане) и град Локерен (Лизбет Вергауен: Спортен и младежки
комплекс – Спортлаан 2 - 9160 Локерен; Тел. 09 340 96 02) ще Ви помогнат да се регистрирате. С
въпросите си относно процедурата можете да се обръщате към LOP (местната платформа за консултации)
(Министерство на образованието и обучението – Еви Д‘Оландер 0492/ 15 90 54 или
evy.dhollander@ond.vlaanderen.be). За повече информация вижте http://aanmelden.lokeren.be/informatie
Ако детето Ви ще остане в училището, в което е сега, не е необходимо да правите нищо. Веднъж записано детето остава
записано в училището.

