


ATTEST BUITENGEWOON ONDERWIJS

OPEN SCHOOLDAG ZATERDAG 25 MAART (10u - 16u)

DURMELAAN 118 9160 LOKEREN  09 348 67 86 
BUSO DE KARWIJ

Om naar het buitengewoon onderwijs te 
kunnen gaan, is een verslag van een centrum 
voor leerlingenbegeleiding nodig (CLB). Het 
CLB geeft dat verslag niet zomaar. Er is 
onderzoek en advies nodig. Neem dus tijdig 
contact op met het CLB dat de huidige school 
van je kind begeleidt. Samen met de school 
en het CLB wordt gezocht naar de beste 
oplossing voor je kind. Ben je niet zeker voor 
welke school voor buitengewoon secundair 
onderwijs jouw kind in aanmerking komt? 
Contacteer dan het CLB (zie gegevens links).

Grote kaai 7 9160 Lokeren
03 316 20 40
lokeren@vclbwaasdender.be

Personen met ouderlijk 
gezag. Dat zijn beide ouders 
of een voogd, of
een volwassen
familielid met 
volmacht van de
ouders.

VCLB WAAS & DENDER

WIE MAG JE KIND 
INSCHRIJVEN?

WAT HEB JE NODIG VOOR EEN
AANMELDING / INSCHRIJVING? WAT ALS ER NIET GENOEG

PLAATS IS EN JE KIND 
WORDT GEWEIGERD?

HOE AANMELDEN?

Een identiteitsbewijs van je kind.
Het verslag of voorlopig document van het 
CLB.

GRATIS SCHOOLVERVOER?

Dan ontvang je een weigerings-
document. De school noteert de 
naam van je kind in het 
inschrijvingsregister van de 
school, in de volgorde van de 
weigeringen. Komt er op een 
later tijdstip een plaats vrij, dan 
kan je je kind toch inschrijven. 
.De school neemt dan zelf contact met je op.

De scholen zijn verplicht om de volgorde 
van de geweigerde leerlingen te respecteren 
tot en met 6 oktober 2023. Om de andere 
opties voor jouw kind te bekijken, 
contacteer je je CLB.

Meld je kind digitaal aan via de link op de 
schoolwebsite, via de knop (rechtsboven). 

Bekijk de voorwaarden in de 
flyer “Gratis schoolvervoer“. 

HULP NODIG BIJ DE AANMELDING?
 Vraag hulp aan het CLB, de huidige school 
van je kind of iemand anders die je 
vertrouwt. Spreek af waar je terecht kan 
voor de aanmeldingsperiode start. 
 



OPEN SCHOOLDAG ZATERDAG 25 MAART (10u - 16u)

DURMELAAN 118 9160 LOKEREN  09 348 67 86 

BUSO DE KARWIJ

Leerlingen van het 4e en 5e 
jaar, ABO en alle Duale 
opleidingen kunnen een 
gratis Mobib-kaart (trein-
abonnement of combinatie-
abonnement), of enkel een 
Buzzypas verkrijgen, en dit
wanneer wij de dichtstbij-
zijnde school of internaat zijn 
voor het traject van huis (of
het internaat) naar school en 
omgekeerd. De schoolbus is 
in deze jaren niet meer 
mogelijk...
 

4° JAAR EN 5° JAAR
ABO en DUAAL

VOOR OBS, 2° JAAR EN 3° JAAR

GRATIS 
SCHOOLVERVOER

GRATIS SCHOOLVERVOER

Leerlingen tot en met het 3e jaar kunnen door 
onze schoolbus opgehaald en afgezet worden. 
Hiervan weet u in de laatste week van 
augustus per mail of telefoon om welk uur uw 
zoon/dochter aan  de voordeur buiten moet 
klaar staan en welke bus uw kind zal ophalen
en afzetten. 

Zij kunnen ook met het openbaar vervoer 
komen. Dan krijgen zij eind augustus per post 
de Mobib-kaart of Buzzypass opgestuurd 
(indien ze nog geen kaart hebben). Heeft uw 
zoon/dochter wel al een Mobib-kaart, dan 
wordt het verlengingsdocument u hiervan 
doorgestuurd per mail. Heb je enkel een 
Buzzypass, dan zal dit eind augustus 
automatisch opgeladen worden voor de duur 
van het nieuwe schooljaar.

Let op! De abonnementen verkregen van de 
school, zijn enkel geldig voor de route van 
huis naar school en omgekeerd. 

SAMENGEVAT

> U hebt hier gratis recht op wanneer wij 
   de dichtstbijzijnde* school zijn gezien de 
   woonplaats/internaat!
  *starten in OBS is altijd gratis schoolvervoer, 
   ook voor de verdere schoolloopbaan, 
   ongeacht de afstand.
 
> U kan kiezen tussen gratis gebruik van 
   de schoolbus of een gratis abonnement 
   voor openbaar vervoer! 

MEER INFO? ZIE FLYER AANMELDEN EN INSCHRIJVEN



Zo zal de aanmelding tussen 19 april (09u00) en 24 april (16u00) er uitzien. Gelieve alle info bij de 

hand te hebben voor een vlot verzenden van de aanvraag (chronologische ordening!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indien je voor Observatiejaar kiest (OBS = eerste jaar) 
dien je ook de volgorde van je voorkeuren voor een 

opleiding in te geven (verplicht van 1 tot 4). We 
proberen hier dan rekening mee te houden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het verzenden van je aanvraag opent er zich een PDF-document dat je het beste opslaat en 

afdrukt. Hou dit document goed bij, het is het bewijs van je aanmelding.  

 

 

 

 

 

Hou je mailbox in de gaten: je ontvangt een mailtje van zodra het onderzoek is gestart of je wel of 

niet kan ingeschreven worden in onze school. Het resultaat van dat onderzoek ontvang je op 2 mei 

2023. 
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