
Naar de 
basisschool 
in De Panne

Heb je vragen rond inschrijven in een school?  Bij volgende diensten kan je terecht: 

Vrij CLB 
Veurne-Diksmuide-Westkust
Oude Beestenmarkt 6,
8630 Veurne
058 31 16 14
veurne@vclb-veurne.be
www.vclb-veurne.be

CLB GO! Westhoek
Smissestraat 10,
8630 Veurne
058 31 10 75
clb.westhoek@g-o.be
www.clbwesthoek.be

Lokaal overlegplatform 
Westkust basis (LOP)
Liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be 
0473 93 89 25 
www.lop.be
www.inschrijvingsrecht.be

Commissie voor 
Leerlingenrechten
Hendrik Consciencegebouw 5C, 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 533 95 61

Onderwijsaanbod basisonderwijs:

Basisschool De Tuimelaar
Verenigingstraat 17 • 8660 De Panne
 058 41 33 13 • 0497 43 03 48

www.detuimelaar.be

Vrije Basisschool Sint-Pieter
Kloosterweg 2, 8660 Adinkerke 
Duinenstraat 15, 8660 De Panne
058 41 50 25 • 058 41 21 06 • 0496 50 34 65
jbalduck@immaculata.be • www.immaculata.be

Vrije Basisschool Immaculata
Ernest d’ Arripelaan 2 • Meeuwenlaan 2 • 
Noorddreef 2, 8660 De Panne
058 41 24 00
jmaton@immaculata.be • www.immaculata.be

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet
Dorpsstraat 24, 8660 Adinkerke
058 41 27 10 • 0485 78 07 72
gemeenteschool@depanne.be
www.deleerplaneet.be

In de scholen van De Panne is iedereen welkom!
Er zijn voldoende plaatsen!

Iedere school uit De Panne levert op een eigen specifieke manier zorg op maat voor je kind.

 Een school kiezen …

Als ouder kan je zelf een school 
kiezen voor je kind.  Deze tips 
helpen je om een goede keuze  
te maken: 
• op www.onderwijskiezer.be vind 

je info over scholen

Bezoek verschillende scholen 
• In De Panne organiseren 

alle basisscholen open 
klasmomenten. Informeer 
naar de data: op de achterkant 
van deze folder vind je de 
contactgegevens van de 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 uit? 

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?

 Voor en na de school

Voor en na schooltijd voorziet 
Gemeente De Panne opvang voor 
alle kinderen in de Buitenschoolse 
Kinderopvang. Kom zeker eens 
langs om kennis te maken met  
De Jutter!

De Jutter
De Panne: Veurnestraat 278 
Adinkerke: Kerkweg 9
058 42 23 96
kinderopvang@depanne.be  
meer info op:
www.depanne.be/bko

Basisschool De Tuimelaar
Verenigingstraat 17, 8660 De Panne
058 41 33 13 • 0497 43 03 48
saskia.ghysel@go-scholengroepwesthoek.be
www.detuimelaar.be

Vrije Basisschool Immaculata
Ernest d’Arripelaan 2 • Meeuwenlaan 2 •
Noorddreef 2, 8660 De Panne
058 41 24 00
jmaton@immaculata.be
www.immaculatabasisschool.be

Vrije Basisschool Sint-Pieter
Kloosterweg 2, 8660 Adinkerke
Duinenstraat 15, 8660 De Panne
058 41 50 25 • 058 41 21 06 • 0496 50 34 65
jbalduck@immaculata.be • www.immaculata.be

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet
Dorpsstraat 24, 8660 Adinkerke
058 41 27 10 • 0485 78 07 72
gemeenteschool@depanne.be
 www.depanne.be/deleerplaneet
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 Onderwijsaanbod basisonderwijs:



 Hoe schrijf je je kind in?

• Je komt naar de school voor 
een gesprek.

• Je ondertekent het pedagogisch 
project én het reglement van 
de school voor akkoord. Bij 
de inschrijving teken je ook 
de leerlingenfiche van het 
inschrijvingsregister.

• Je kan je kind enkel inschrijven 
in het buitengewoon onderwijs 
met een verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon 
onderwijs van het Centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB).  
Meer informatie in elke school.

 Welke documenten 
breng je mee naar het 
inschrijvingsgesprek?

• Identiteitsbewijs van je kind.
• Naam + adres van de vorige 

school, als je kind al op  
een andere school zat.

• Eventueel info over een verslag 
dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs van 
het CLB.

 Wanneer kan je je kind 
inschrijven voor het 
volgende schooljaar?

• Je kan inschrijven vanaf  
5 maart 2017 voor het 
schooljaar 2018-2019.

 Wil jij je kind veranderen 
van buitengewoon naar 
gewoon basisonderwijs?

 
Bezorg het verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon 
onderwijs aan de nieuwe school 
voor gewoon basisonderwijs. 
Je krijgt dit verslag van het 
CLB. De school voor gewoon 
basisonderwijs zal in overleg met 
jou als ouder en het CLB bekijken 
welke bijzondere zorg je kind 
nodig heeft.  

Tijdens deze periode is je kind 
ingeschreven in de school voor 
gewoon basisonderwijs maar 
onder ontbindende voorwaarde. 
De school kan de inschrijving 
nog altijd ongedaan maken. De 
school besluit maximaal binnen 
de 60 kalenderdagen of de 
bijzondere zorg voor je kind 
haalbaar is of niet. Deze periode 
van 60 dagen start zodra je kind 
naar de nieuwe school gaat. 

De school schrapt de ontbindende 
voorwaarde als de zorg voor je 
kind haalbaar is. Je kind mag 
dan verder de lessen volgen 
in de school voor gewoon 
basisonderwijs. Maar de school 
kan ook oordelen dat er te veel 
aanpassingen nodig zijn. Dan 
ontbindt de school de inschrijving. 

De school brengt de ouder(s) 
en het LOP op de hoogte en 
bezorgt ‘een mededeling van niet 
gerealiseerde inschrijving’. De 
school ontbindt de inschrijving 
zodra er een nieuwe school voor je 
kind gevonden is. 

Als ouder krijg je ondersteuning 
van het CLB en kan je bemiddeling 
vragen bij het LOP.  
Voor info, neem contact op met 
Liesbeth Croene van het LOP, 
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be 
en 0473 93 89 25.

 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 taakjes 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.

Kleuters kunnen instappen
op de eerste schooldag;
• na de zomervakantie
• na de herfstvakantie
• na de kerstvakantie
• van februari
• na de krokusvakantie
• na de paasvakantie
• 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.

 Hoeveel kost de school?

De lessen zijn gratis in elke
school. De school mag
jaarlijks een bedrag vragen aan
ouders voor extra materialen
(bv een bepaald type map,
tijdschrift,…) en specifieke
activiteiten (bv toneeluitstap,
sportactiviteit,…)
• Tot 45 euro voor kleuters
• Niet meer dan 85 euro voor 

kinderen in de lagere school
• Je kind zal vanaf de eerste 

kleuterklas tot en met het zesde 
leerjaar in totaal nooit meer 
dan 425 euro betalen voor 
meerdaagse uitstappen.

 Welke financiële  
steun kan je krijgen?

Vraag na of je recht hebt  
op een studietoelage.  
Bel gratis naar 1700 of surf  
naar www.studietoelagen.be
 
Woont je kind in De Panne  
en heb je vragen over school-
kosten en financiële hulp?  
Vraag onderwijscheques aan! 
Hiermee kan je een deel van  
de kosten betalen.
Meer info?
OCMW De Panne,  
Koninklijke Baan 10,  
8660 De Panne,
058 42 97 80
secretariaat@ocmwdepanne.be

 Wat is het LOP  
Westkust Basis?

Het LOP (Lokaal Overlegplatform 
voor gelijke onderwijskansen) is 
een vergadering van alle scholen 
uit de Westkust en hun partners 
zoals CLB, Elora (Centrum 
voor Ambulante Revalidatie), 
gemeentebesturen. We maken 
er samen afspraken om meer 
gelijke onderwijskansen voor alle 
leerlingen te realiseren. Het LOP 
is een initiatief van het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en 
Vorming.

Het LOP kan bemiddelen in 
moeilijke situaties. Bv. als een 
school je kind weigert om in te 
schrijven omdat het bijzondere 
zorgen nodig heeft die de school 
niet kan bieden. 

Wens je ondersteuning van  
het LOP? Neem contact op met
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be 
0473 93 89 25

Alle basisscholen werken in 
overleg met het LOP samen 
aan een goed evenwicht tussen 
kinderen die meer en minder 
ondersteuning nodig hebben. 
De bedoeling is dat leerlingen 
uit alle soorten gezinnen 
samen op school leren en 
ontwikkelen. Het LOP ondersteunt 
en stimuleert projecten om de 
gelijke onderwijskansen van alle 
kinderen te bevorderen en ouders 
en kinderen die in armoede leven 
te helpen. 

Bv. projecten die ouders en 
leerlingen stimuleren het 
Nederlands ook in de vrije tijd te 
oefenen, jonge kleuters regelmatig 
naar de kleuterschool te laten 
komen, …

 Brugfiguren voor ouders 
en kinderen met migratie-
achtergrond 

Heb je vragen rond school, taal-
lessen, oudercontact, schoolse 
en naschoolse activiteiten of iets 
anders? Stel je vraag aan een 
brugfiguur die je verder op weg 
helpt: wintegratie@koksijde.be.

Facebookpagina van  
de brugfiguren: “brugfiguur Wendy” 
en “brugfiguur Els”

 Leuke activiteiten  
na school

Als de school uit is, kan je 
verschillende leuke activiteiten 
doen in De Panne. 

In het Trefpunt kan je leren koken, 
knutselen, Nederlands spreken en 
veel meer, … Je kan er ook info 
krijgen over goedkope reizen in 
het Rap Op Stap kantoor. 
Het Trefpunt ‘Huis van Gust’
Veurnestraat 13 De Panne.
0477 94 94 26
trefpunt@depanne.be

De Jeugddienst organiseert tal 
van activiteiten en geeft je info 
over speelpleinwerking, sportclubs, 
verenigingen, … Je kan ook info 
krijgen over kortingen en wanneer 
je hiervoor in aanmerking komt. 
Jeugddienst De Boare 
Koningsplein 1 (naast het 
skatepark)
058 42 21 94
jeugd@depanne.be


