
 
 

 

 

 

            
  

   

Betreft: leerplichtverlaging van 6 jaar naar 5 jaar 

 
Beste ouder(s) 

We zijn het schooljaar goed gestart. Misschien heeft uw kleuter al veel 
verteld over de nieuwe juf, de nieuwe klas, het nieuwe speelgoed, de 

nieuwe werkmomentjes, …  in de derde kleuterklas alweer. Wat gaat de 
tijd snel! 

Ook in de regelgeving valt er dit schooljaar nieuws te rapen. Zoals u 

misschien al gelezen hebt, is de leerplicht vanaf 1 september 2020 
verlaagd naar 5 jaar. Dat betekent concreet dat vanaf 1 september 2020 

elke 5-jarige in het kleuteronderwijs leerplichtig is. De Vlaamse overheid  

heeft gekozen voor 290 halve dagen (minimale) aanwezigheid per 
schooljaar. Dit is uiteraard een minimum: elke halve dag aanwezigheid in 

het kleuteronderwijs is belangrijk is voor uw kind. We vragen dan ook dat 
u uw kleuter elke dag naar school laat komen. Zo mist hij/zij niets! 

De leerplicht houdt ook in dat elke afwezigheid van uw kind moet 

geregistreerd worden. De directie kan de afwezigheid aanvaarden, bijv. 
als uw kind ziek is. Dan is uw kind gewettigd afwezig. Nieuw is dat u de 

school van de afwezigheid moet verwittigen, liefst vóór 8.30. Dit kan 
telefonisch via 09 282 77 87.  

Indien u de afwezigheid niet aan de school doorgeeft of de directie gaat 

niet akkoord met de reden van afwezigheid, dan is uw kind onwettig 
afwezig. Wanneer dat zo vaak voorvalt dat uw kleuter geen 290 halve 

dagen meer aanwezig is, dan komt door de nieuwe regelgeving niet alleen 
uw groeipakket (de vroegere schooltoelage) in het gedrang, maar ook de 

toelating tot het eerste leerjaar. 

We hopen natuurlijk dat het zover niet komt en dat we met een goede 

communicatie tussen school en ouders tot een maximale aanwezigheid 
van de kleuters kunnen komen. Ze hebben er alle belang bij om zoveel 

mogelijk deel te nemen aan het kleuteronderwijs. We zullen ons blijven 
inzetten om hen een leerrijke en aangename kleutertijd te bezorgen. 

We hopen u hiermee geïnformeerd te hebben en zijn steeds bereid tot een 

extra woordje uitleg. 

 

Vriendelijke groeten 
Directie en juf Griet 

  

 

 

Vrije Basisschool LEERNEst 
Kloosterstraat 3 

9800 Bachte-Maria-Leerne 

Tel: 09 282 77 87 

directie@leernest.be 


