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Afschaffing van de taalproef en de nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon 

lager onderwijs vanaf schooljaar 2014-2015 
 

Inleiding 

Omdat we steeds meer vragen krijgen over de nieuwe toelatingsvoorwaarden die de taalproef 

vervangen, informeerden we via de nieuwsbrief van 13 mei 2014 over deze wijzigingen. Deze info 

was een voorlopige stand van zaken en vooruitlopend op de omzendbrief. Ondertussen is de 

aangepaste omzendbrief BaO/2001/10 verschenen en kunnen we op basis hiervan onze informatie 

vervolledigen.  

De toelatingsvoorwaarden lager onderwijs gelden voor het lager onderwijs en gaan niet enkel over 

de toelating tot het eerste leerjaar. 

De taalscreening die vanaf 1 september 2014 van toepassing is voor alle leerlingen die voor het eerst 

instappen in het lager onderwijs, is geen toelatingsvoorwaarde! Voor deze taalscreening is de school 

verantwoordelijk. De taalscreening gebeurt pas na de inschrijving van het kind. Informatie over deze 

taalscreening staat in de omzendbrief BaO/2014/011.  

De volledige toelatingsvoorwaarden zijn terug te vinden in de omzendbrief BaO/2001/102.  Deze 

informatie over de gewijzigde toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs, zal nog geen 

antwoord bieden op alle onduidelijkheden. Concrete casussen vragen soms bijkomend 

opzoekingswerk. Bijkomende vragen mogen altijd gemaild worden. We engageren ons om samen 

met de vraagstellers naar antwoorden te zoeken. 

Toelatingsvoorwaarden  voor 6-jarigen 

Zesjarigen die 220 halve dagen aanwezig waren in de laatste kleuterklas van een Nederlandstalige  

kleuterschool hebben recht op toelating tot het  gewoon lager onderwijs. 

Voor zesjarigen die geen 220 halve dagen aanwezigheid hebben in de laatste kleuterklas van een 

Nederlandstalige kleuterschool beslist de klassenraad van de lagere school. De school bepaalt zelf de 

wijze waarop ze deze beslissing neemt. De school kan een gesprek hebben met ouders, kan 

contacten leggen met de kleuterschool, kan het advies vragen van het CLB,... Een verplicht advies van 

het CLB is hier niet voorzien in deze regelgeving. Het lijkt ons logisch dat het al dan niet beslissen 

over een verlengd verblijf in de kleuterschool of een overstap naar het lager onderwijs een beslissing 
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is die past binnen een zorgtraject maar dit is niet verankerd in de regelgeving.  Dit is zeker 

besprekingsmaterie tussen school en CLB. 

Voor kinderen die ingeschreven zijn voor 1 september deelt de school de beslissing mee aan de 

ouders uiterlijk de 10de schooldag van september. Voor kinderen die vanaf 1 september ingeschreven 

worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving. Indien de 

school zijn beslissing niet binnen deze termijn meedeelt, is het een gerealiseerde inschrijving. Ook al 

zou de klassenraad een negatieve beslissing genomen hebben. 

De school moet voor het nemen van de beslissing uiteraard niet wachten tot het nieuwe schooljaar 

start. Voor kleuters waarvan men nu reeds weet dat ze onvoldoende dagen aanwezigheid tellen, kan 

men dit trimester reeds de beslissing nemen. Men mag immers niet vergeten dat die kinderen vanaf 

de eerste schooldag van september in het eerste leerjaar zitten in afwachting van de beslissing van 

de klassenraad. In afwachting van de mededeling van de school is dit een inschrijving onder 

opschortende voorwaarde.  

Bij het niet toelaten tot het lager onderwijs moet de school zijn beslissing schriftelijk motiveren aan 

de ouders.  

De samenstelling van de klassenraad: In het basisonderwijs is de directeur voorzitter en is er de 

algemene bepaling dat de personeelsleden (teamleden) die zullen instaan voor het onderwijs en de 

begeleiding van de kinderen in de school de klassenraad vormen. 

De beslissing is enkel geldig voor de school waar de klassenraad de beslissing nam en geldt niet voor 

andere scholen. Niets belet echter dat een andere school de beslissing overneemt van de vorige! Dit 

moet dan evenwel een beslissing zijn van die nieuwe klassenraad die deze beslissing schriftelijk moet 

motiveren ingeval van weigering. 

Voor leerlingen die instappen in Franstalige scholen in de rand en taalgrensgemeenten die deel 

uitmaken van het Nederlands taalgebied volstaat de leeftijdsvoorwaarde. Voor hen is voldoende 

aanwezigheid in een Nederlandstalige kleuterschool niet vereist.. 

Verlengd verblijf in de kleuterschool 

Een verlengd verblijf in de kleuterschool blijft mogelijk. Een kind dat 6 jaar wordt voor 1 januari van 

het lopende schooljaar en 220 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige school voor 

kleuteronderwijs heeft het recht om over te gaan naar het lager onderwijs. Het zijn de ouders die 

beslissen of hun kind maximaal één jaar langer blijft in de kleuterschool. De klassenraad en het CLB 

geven hierover enkel een advies aan de ouders!  

Een kind dat 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar maar nog geen kleuteronderwijs 

volgde of niet aan voldoende dagen aanwezigheid komt, heeft geen recht om over te gaan. Indien de 

klassenraad van de lagere school beslist dat de leerling toch toegelaten wordt tot het lager onderwijs 

en de ouders wensen hun kind een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten, moeten het CLB en 

de school een advies geven aan de ouders. De ouders kunnen dan op basis van dit advies een 

gefundeerde beslissing nemen.  

Toelatingsvoorwaarden voor 5-jarigen (vervroegde instap) 

De ouders hebben geen beslissingsrecht meer. Voor alle 5-jarigen beslist de klassenraad van de 

lagere school over de toelating tot het lager onderwijs. Het aantal dagen aanwezigheid telt niet meer 

mee in de overstap naar het lager onderwijs. Deze blijven uiteraard wel meetellen voor de 

schooltoelage. 
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Vooraleer de klassenraad hierin een beslissing neemt, vraagt de klassenraad advies aan het CLB. 

Deze toelatingsvoorwaarde geldt ook in Franstalige scholen in de rand en taalgrensgemeenten die 

deel uitmaken van het Nederlands taalgebied. 

Toelatingsvoorwaarden voor 7-jarigen en ouder 

Deze kinderen hebben op basis van hun leeftijd recht om toegelaten te worden tot het gewoon lager 

onderwijs. 

Samengevat – de wijzigingen op een rij vanaf schooljaar 2014-2015 

Wat ouders moeten weten. 

6-jarigen die het voorafgaande schooljaar in een Nederlandstalige kleuterschool minimum 220 halve 

dagen aanwezig was, voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor instap in het lager onderwijs. 

Aan 6-jarigen die in het voorgaande schooljaar onvoldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige 

kleuterschool en die willen instappen in het lager onderwijs moet de klassenraad van de lagere 

school toestemming geven. De klassenraad beslist autonoom. Een weigering moet schriftelijk 

gemotiveerd worden aan de ouders.  

Voor 5-jarigen die vervroegd willen instappen in het lager onderwijs vervalt het beslissingsrecht van 

de ouders. De klassenraad van de lagere school beslist, na inwinnen van advies CLB, over deze 

vervroegde instap. 

Voor kinderen waar een verlengd verblijf in het kleuteronderwijs wenselijk is, beslissen de ouders na 

advies van de school en het CLB. 

Wat het CLB moet weten. 

Advies van CLB is verplicht  

o aan de ouders indien het kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om over te stappen 

naar het lager onderwijs maar waarbij de ouders een verlengd verblijf kleuterschool willen. 

o aan de school indien een 5-jarige vervroegd wil instappen in het lager onderwijs 

Advies van CLB is niet verplicht indien het verlengd verblijf in de kleuterschool een gevolg is van het 

niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
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