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Önsöz
Sayın veli,
Çocuğunuz okulda geleceğinin temelini atıyor. Bu yüzden çocuğunuz için rastgele bir okul
seçmiyorsunuz. Çocuğunuzun geleceği bizi de ilgilendiriyor. Antwerpen’deki anaokulu ve
ilkokullara kayıt sistemiyle çocuğunuzu kendi seçiminiz olan bir okula kayıt yaptırmanız için
size tüm imkanları sunmak istiyoruz. Çocuğunuzu kaydettirebilmek için öncelikle başvuru
yapmanız gerekiyor.

Neden bir merkezi başvuru sistemi?

Antwerpen’deki anaokulları ile ilkokullar, son iki yıldır velilerin çocuklarını internet aracılığıyla
kayıt yaptırabildikleri bir sistemle çalışmaktadırlar. Bu şekilde okul önündeki uzun bekleme
sıralarının oluşmasını engellemiş oluyoruz ve tüm velilere çocuklarını kendi seçimleri olan
okullara kayıt yaptırma imkanı doğmuş oluyor.
Antwerpen’deki tüm anaokulları ve ilkokullar bu sistemle çalışmaktadırlar. Bu sistem yasal
öncelikleri de hesaba katıyor, mesela okulda daha önceden kayıtlı bulunan kardeşlerden
dolayı kayıt için öncelik tanınması gibi.

Bu broşür çocuğunuzu Antwerpen’de bir anaokuluna veya ilkokula kayıt yaptırmak için neler
yapmanız gerektiğini size adım adım anlatıyor. Başvuru sistemi hakkında sorularınız mı var? O
zaman bilgilendirme toplantısına katılınız. Yer ve tarihleri bu broşürün arkasında
bulabilirsiniz. Studiewijzer çalışanları da size açıklama yapmak için hazırlar. Onların iletişim
bilgilerini bu broşürun arka sayfasında bulabilirsiniz.
Size şimdiden çocuğunuzun kendisini evinde gibi hissedeceği bir okul bulmanızda başarılar
diliyorum.

Luc Tesseur
Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Başkanı
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Önce başvuru daha sonra kayıt.
Çocuğunuzu Antwerpen’de bir anaokuluna veya ilkokula, iki aşamada kayıt
yaptırabiliyorsunuz.
1. meldjeaan.antwerpen.be internet sitesi aracılığıyla çocuğunuzu kayıt yaptırmak
istediğiniz okullara başvuru yapıyorsunuz.
2. Daha sonra çocuğunuzun kaydını yaptırabileceğiniz okulun bilgilerini içeren mektup
elinize geçecek ve bundan sonra okul ile randevu almanız gerekecektir. Kayıt ancak, kayıt
defterini imzalamanızdan sonra kesinleşecektir.
Çocuğum için başvuru yapmam yasal olarak zorunlu mu?
Yasal olarak başvuru sistemini kullanmanız zorunlu değil, fakat bunu size ısrarla tavsiye
ediyoruz. Eğer çocuğunuz için başvuru yapmazsanız ancak 6 haziran 2012 tarihinden itibaren
çocuğunuzu Antwerpen’deki bir anaokuluna veya ilkokula kayıt yaptırabilirsiniz. O tarihte
birçok okulda yer kalmamış olacaktır.
Hangi çocuklar için başvuru yapmalısınız?
• 2010 yılında doğmuş tüm çocuklar.
• 2007, 2008, 2009 yıllarında doğmuş olan ve henüz bir okula kaydı yaptırılmamış olan
çocuklar.
• 2012-2013 okul yılında ilkokul birinci sınıfa gidecek olan çocuklar:
-> Bazen aynı okulda kayıtlı olan çocukların tekrar kaydını yaptırmak gerekebilir. Bu
konuda okuldan bilgi alınız.
• 2012-2013 yılı içerisinde yeni bir anaokuluna yada ilkokula gidecek olan çocuklar.
Dikkat:
• Çocuğunuz 13 kasım 2010’dan sonra mı doğdu?
Çocuğunuzun başvurusunu şimdiden yapmızda fayda var. Eylül 2013’ten sonra okula
başlaması gerekiyor olsa bile. Bu şekilde tercih ettiğiniz bir okulda boş yer olması ihtimali
daha yüksek olur.
• Çocuğunuz gelecek yıl özel okula mı gidecek? 6. sayfadan itibaren okumaya devam ediniz.

Çocuğunuzun başvurusunu ne zaman yapmalısınız?
Çocuğunuzu daha öncesinden bir kardeşinin kayıtlı olduğu bir anaokuluna veya ilkokula mı
kaydettirmek istiyorsunuz?
EVET
Çocuğunuzun başvurusunu 11 ocak ile 1 şubat arasında yapınız. Sayfa 4’te çocuğunuzun
adım adım başvurusu için gereken her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.
HAYIR
Çocuğunuzun başvurusunu 15 şubat ile 14 mart arasında yapınız. Sayfa 4’te çocuğunuzun
adım adım başvurusu için gereken her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.
Sayfa 7’den itibaren çok sorulan soruların listesini bulabilirsiniz. Bu broşurde cevabını
bulamadığınız bir özel sorunuz mu var? Mutlaka Studiewijzer ile iletişime geçiniz.
Çalışanlarımız sorularınızı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde cevaplamaya çalışacaklardır.
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Kardeşlerinin daha önceden kayıtlı olduğu bir okula çocukların kaydını yaptırmak

1.

Adım: Çocuğunuz için başvurun

Ne zaman?
11 ocak saat 9:30 ile 1 şubat çarşamba saat 23:30 arası. Sadece daha önceden bir kardeşinin
kayıtlı olduğu bir okula çocuk için kayıt başvurusu yaptırılabilir.
Şunu bilmekte fayda var: Bu yıl kayıt başvurusu saati, yapılacak sıralama için önem
taşımamaktadır. Yani kayıt dönemi boyunca üzerinizde zaman baskısı olmadan sakince
çocuğunuzun kaydını yaptırabilir ve bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Ne gerekli?
• Çocuğunuzun vatandaşlık numarası (rijksregisternummer) Bunu SIS-kartın’ta yada Kids-ID’
kartında bulabilirsiniz. Eğer vatandaşlık numarasını bulamazsanız yada bu numara yoksa
Studiewijzer ile iletişime geçiniz (broşürün arkasında iletişim bilgileri bulunuyor) yada bir
kayıt noktasına gidiniz (11. Nolu başlığa bakınız).
• Internet bağlantısı olan bilgisayar. Eğer internet bağlantınız yoksa farklı yerlerde yardımcı
olurlar . 11. sayfada bu konu hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Nasıl?
• meldjeaan.antwerpen.be sitesini ziyaret ediniz.
• Ekrandaki adımları takip ediniz.
• Bir kullanıcı adı ve bir şifre seçiniz. Bunu iyi saklayınız. Eğer bilgilerinize tekrar bakmak yada
değiştirmek isterseniz bu şifreye ihtiyacınız olacaktır. Bu işlem 1 şubat 2012 tarihine kadar
mümkündür.

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Size yardımcı olabilecek çeşitli kurumlar bulunuyor. Bunların listesini bu broşürün 11.
sayfasında bulabilirsiniz. Studiewijzer’e de telefon edebilirsiniz, Tlf: 03 338 33 66.

2.

Adım: Elinize mektup yada e-mail geçecektir.

En son 17 şubat tarihinde size bir mektup yada e-mail gönderilecektir. Bu mektup ya da email de, çocuğunuzun kardeşinin de kayıtlı olduğu okula kayıt olup olamayacağını
göreceksiniz. Bazen olaganüstü bir durum söz konusu olduğunda kardeşler için yer olmadığı
görülebilir. Böyle bir durumda Studiewijzer ile kendiniz iletişime geçiniz. Çocuğunuzun kayıt
başvurusunu 15 şubat 2012’den itibaren başka bir okula yapabilirsiniz. Sayfa 5’te bu konu
hakkında her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.
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3.

Adım: Çocuğunuzun kaydını yaptırınız

Çocuğunuzun kayıt başvurusunu yapmış olmanız kayıt olduğu anlamına gelmez. Yani
çocuğunuzu, size gönderilen mektupta ismi yazılı olan okula gidip kayıt ettirmeniz gerekiyor.
Ne zaman?
1 mart ile 23 mayıs 2012 tarihleri arasında.
Nasıl?
- Mektupta yada e-mail de ismi belirtilen okuldan randevu alınız.
- Okula gidip çocuğunuzun kaydını yaptırınız.
- Okuldaki kayıt defterini imzalayınız.
- Okuldan kayıt belgesini isteyiniz.
Başvuru ≠ kayıt
Çocuğunuzun daha önceden kardeşinin kayıtlı olmadığı bir okula kayıdını yaptırmak
1.

Adım: Bir okul seçiniz.

Ne zaman?
Kayıt başvurusunu yapmadan önce.
Nasıl?
• Antwerpen’de bulunan tüm anaokulları ve ilkokulları bu broşürdeki listede bulabilirsiniz.
• Çocuğunuzun kaydını yaptırmak istediğiniz okulların listesini yapınız. Beş veya beşten fazla
okul seçiniz. Bunu yaparsanız kendi seçiminiz olan bir okula kayıt yaptırma şansınız artmış
olur.
• Okullları tercih sıranıza göre sıralayınız. Favori okulunuzu ilk sıraya koyunuz. Seçtiğiniz tüm
okullar öncelikli tercih ettiğiniz okullardır. Sıralamadaki ilk 3 okulda kayıt için hak kazanma
şansınız otomatikman artmış oluyor.
Okul ismi

Posta kodu

Okul 1
Okul 2
Okul 3
Okul 4
Okul 5
…
…
…

2 Adım : Çocuğunuzun başvurusunu yapınız.
Ne zaman?
15 şubat günü saat 9:30 ile 14 mart 2012 çarşamba günü saat 23:30 arasında
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Bilmekte fayda var: Bu yıl kayıt başvurusu saati, yapılacak sıralama için önem
taşımamaktadır. Yani kayıt dönemi boyunca üzerinizde zaman baskısı olmadan sakince
çocuğunuzun kaydını yaptırabilir ve bilgilerini düzenleyebilirsiniz.
Neler gereklidir?
• Kayıt için seçimini yaptığınız okulların listesi ve bunların posta kodu.
• • Çocuğunuzun vatandaşlık numarası (rijksregisternummer) Bunu SIS-kartın’da yada KidsID’ kartında bulabilirsiniz. Eğer vatandaşlık numarasını bulamazsanız yada bu numara yoksa
Studiewijzer ile iletişime geçiniz (broşürün arkasında iletişim bilgileri bulunuyor) yada bir
kayıt noktasına gidiniz (11. Nolu başlığa bakınız).
• Internet bağlantısı olan bilgisayar. Eğer internet bağlantınız yoksa farklı yerlerde yardımcı
olurlar . 11 sayfada bu konu hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Nasıl?
• meldjeaan.antwerpen.be sitesini ziyaret ediniz.
• Ekrandaki adımları takip ediniz.
• Bir kullanıcı adı ve bir şifre seçiniz. Bunu iyi saklayınız. Eğer bilgilerinize tekrar bakmak yada
değiştirmek isterseniz bu şifreye ihtiyacınız olacaktır. Bu işlem 1 şubat 2012 tarihine kadar
mümkündür.

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Size yardımcı olabilecek çeşitli kurumlar bulunuyor. Bunların listesini bu broşürün 11.
sayfasında bulabilirsiniz. Studiewijzer’e de telefon edebilirsiniz, Tlf: 03 338 33 66.
3 Adım : Elinize mektup yada e-mail geçecektir
En son 30 mart tarihinde size bir mektup yada e-mail gönderilecektir. Burada yazılı olan
çocuğunuzun hangi okula kayıt olup olamayacağı.
Eğer çocuğunuzun kayıt olması için bir okul belirtilmiyorsa Studiewijzer sizinle iletişime
geçecektir. 4 temmuzdan sonra çocuğunuzun kaydını hangi okula yaptırabileceğiniz size
bildirilecektir. Kayıt 6 haziran 2012’de başlar.
4 Adım : çocuğunuzun kaydını yaptırınız.
Çocuğunuzun kayıt başvurusunu yapmış olmanız kayıt olduğu anlamına gelmez. Yani
çocuğunuzu, size gönderilen mektupta ismi yazılı olan okula gidip kayıt ettirmeniz gerekiyor
Ne zaman?
18 nisan ile 23 mayıs 2012 arasında.
Nasıl?
- Mektupta yada e-mailde ismi belirtilen okuldan randevu alınız.
- Okula gidip çocuğunuzun kaydını yaptırınız.
- Okuldaki kayıt defterini imzalayınız.
- Okuldan kayıt belgesini isteyiniz.
Başvuru ≠ kayıt
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Başvuru sistemi hakkında sıkça sorulan sorular

1. Hangi okullara kayıt için başvuruda bulunabilirim?
Çocuğunuzun kayıt başvurusunu Antwerpen şehrindeki tüm anaokullarına ve ilkokullara
yapabilirsiniz. Bu broşürle birlikte tüm okulların listesini de bulabilirsiniz. Çocuğunuzun
başvurusunu birden fazla okula yapmakta fayda var. Bu favori okulunuzda kayıt için hak
kazanmanızı kesinlikle azaltmaz. Birden fazla okula başvuru yaparak çocuğunuzu istediğiniz
bir okula kayıt yaptırma imkanınız artmış olur.
Çocuğunuz gelecek yıl özel okula gidecekse kayıt başvurusu yapmanıza gerek yok.
Çocuğunuzu bu okula direk kaydettirebilirsiniz. Çocuğunuzun özel bir okula gitmesi için
belgesi var fakat siz yine de normal bir okula göndermek istiyorsanız başvuru sisteminden
faydalanın.
2. Kayıt başvurusu önemli mi?
: Bu yıl kayıt başvurusu zamanı, yapılacak sıralama için önem taşımamaktadır. Yani kayıt
dönemi boyunca üzerinizde zaman baskısı olmadan sakince çocuğunuzun kaydını yaptırabilir
ve bilgilerini düzenleyebilirsiniz.
3. Boş olan yerlerin dağılımı nasıl yapılıyor?
Kayıt başurusu dönemi sona erdikten sonra Antwerpen’deki her anaokulunda ve ilkokulda
kayıt başvurusu yapılan çocuklar için bir sıralama belirleniyor. Kanun uyarınca iki grup
çocuğun kayıt için öncelik hakkı bulunuyor:
• Daha önceden bir kardeşi o okulda kayıtlı bulunuyorsa. Bu grup çocuklar için eğer o okulda
yer varsa kayıt için kesinlikle öncelik tanınıyor.
• GOK-öğrencileri ve GOK- olmayan öğrenciler, eğer okul bu tercihi kendisi yapmışsa (GOK
Eşit Eğitim Hakkı anlamına geliyor) Bu grup için yer sayısı sınırlıdır. Gok-kriterleri hakkında
daha fazla bilgiyi 5. ve 6. sorularda bulabilirsiniz.
Eğer bir okul boş olan yerden daha fazla kayıt başvurusu aldıysa başvurusu yapılan tüm
çocuklar şu kriterlere göre sıralandırılır:
• öncelik
> kayıt başvurusunda tercih ettiğiniz ilk üç okul için size kayıt hakkıyla ilgili ekstra şans
tanınıyor.
• mesela
> okul ile çocuğun ikamet ettiği ev arasındaki mesafe
> okul ile anne veya babanın işyeri arasındaki mesafe
Her okul kriter başına ne kadar boş yer ayıracağına kendisi karar verir. Bu bilgiyi broşürle
birlikte size verilen okul listesinde bulabilirsiniz. Okullar boş yerin az %50’sini mesafeye göre
belirleyerek doldurmalılar. Bu boş yerlerin ¾ ‘ü çocuğun ikamet yeri ile okul arasındaki
mesefaye göre doldurulmalı. Geri kalan boş yerler ise çocuğun okulu ile anne veya babanın
işyeri arasındaki mesafe göz önünde bulundurularak doldurulur.
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2012-2013 okul yılı için kayıt başvurusu saati, yapılacak sıralama için önem taşımamaktadır.
Yani kayıt başvurusunu ne zaman yaptığınız önemli değil. Bu yüzden kayıt başvurusunu bu
dönem içerisinde rahatça yapabilirsiniz.
Öneri: Bu broşürde Studiewijzer’ın kayıt başuru sistemi ve boş yerlerin dağılımı hakkında
düzenlediği bilgilendirme toplantılarının tüm tarihlerine bakınız.
4. Neden birden fazla okul seçmeniz daha iyidir?
Size beş yada daha fazla okul seçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu şekilde tercih ettiğiniz okulların
birisinde yer bulma şansınız artmış oluyor. Okul sıralamasını öncelikle tercih ettiğiniz
okullardan başlayarak yapınız. Favori okulunuzda yer bulma şansı az hatta hiç olmasa da bu
okulu yine de ilk sıraya yazınız. Seçtiğiniz her okul öncelikle tercih ettiğiniz okullardır. İlk üç
sıradaki okulda yer bulabilmek için daha fazla şansınız oluyor. Kayıt için boş yer hakkı
tanınırken bu ilk üç okul ön planda tutuluyor. Başlarken önce ilk sıraya koyduğunuz okuladaki
boş yerlere bakılıyor (1. Okul). Eğer bu okulda kayıt için boş yer varsa size mektup yada email gönderiliyor. Eğer birinci okulda yer yoksa ikinci sıradaki okula bakılıyor (2. Okul). Eğer
bu okulda kayıt için boş yer varsa size mektup yada e-mail gönderiliyor. Bu durumda
çocuğunuz otomatikman birinci sıradaki okulun bekleme listesine alınıyor.
Bu adımlar tercih ettiğiniz tüm okullar için tekrarlanıyor.Size, müsait olan ve en yüksek sırada
tercih ettiğiniz okul için kayıt imkanı veriliyor. Böylelikle alt sıralarda tercih ettiğiniz okullarda
kayıt hakkınız da bitmiş oluyor. Eğer çocuğunuz kayıt için bir okulun bekleme sırasındaysa ve
bu okulda daha sonra yer açıldıysa buraya kayıt yapma hakkınız vardır. Bu sırada çocuğunuz
başka bir okulda kayıtlı olsa bile bu hakkınız saklıdır. Okul bunun için sizinle iletişime geçer.
Bekleme listesi 14 eylül’e kadar geçerlidir.
5. GOK öğrencileri olanlar ve olmayanlar kimlerdir.
Yasaya göre Gok öğrencileri olanlar ve olmayanlar kayıt için öncelikli hakka sahiplerdir. Bazı
okullar eşit eğitim hakkı (GOK) grubuna dahil olan öğrencilere kayıt için öncelik tanıyorlar.
Diger okullar ise bunun aksine eşit eğitim hakkı grubunda olmayan öğrencilere öncelik
tanıyorlar. Bu broşürle birlikte verilen okul listesinde GOK grubuna öncelik tanıyan veya
tanımayan okullar belirtiliyor.
6.Benim çocuğun Gok ögrencisi mi yoksa değil mi?
Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Sorularda bir yada birden fazlasına ‘evet’ cevabını mı
veriyorsunuz? O zaman çocuğunuz GOK öğrencisidir. Tüm sorulara ‘hayır’ cevabını mı
veriyorsunuz? O zaman çocuğunuz GOK öğrencisi değildir.
• Aileniz öğrenim bursu alıyor mu?
• Çocuğun annesi ortaöğretim diplomasını aldı mı?
• Çocuk geçici bir süre için aile dışında ikamet etmek zorunda kaldı mı?
• Çocuğun anne ve babası sürekli göç eden/yer değiştiren topluluklardan mı? Mesela bir
gemide ya da karavanda mı kalıyorlar?
• Çocuk anne ve babasıyla, kardeşleriyle veya arkadaşlarıyla Hollandaca’dan başka bir dil mi
konuşuyor?
http://meldjeaan.antwerpen.be internet sitesinde bu sorulara cevap verebilirsiniz. Kayıt
sırasında da sizden ek belgeler getirmenizi ve vereceğiniz ifadenin altını imzalamanızı
isteyebilirler. Yani bu sorulara kayıt başvurusu sırasında dürüştçe cevap veriniz. Broşürün
ortasındaki doldurulacak formda bu soru listesi ile ilgili ek bilgi bulabilirsiniz.
8
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7. Hangi ikamet adresini belirtmeliyim?
Resmi adresin dışında ‘asıl olmayan’ adres de belirtebilirsiniz. Asıl olmayan adres
çocuğunuzun haftada en az üç gece kaldığı adrestir. Bu yatılı okul olabilir, bakıcı aile olabilir,
diğer ebeveyn olabilir (eğer anne ve baba birlikte oturmuyorlarsa), başka bir aile bireyi
olabilir…. Eğer seçtiğiniz okul ile ikamet adresi arasındaki mesafenin hesaplanmasını
istiyorsanız bu adresi kullanın. Bu adres seçtiğiniz tüm okullar için kullanılacaktır. Yani farklı
okullar için farklı adresler göstermeniz mümkün değil. Kreş veya çocuk bakıcısı adresi de
geçerli değildir, çünkü çocuklar normal olarak burada gece kalmazlar. Mesafe kuş uçuşuna
göre hesaplanır.
8. Neden işyerimin adresini belirtmem gerekiyor?
İkamet adresinin haricinde işyerinizin adresini de belirtebilirsiniz. En fazla iki ışyeri adresi
belirtebilirsiniz. Size bu adresi vermenizi tavsiye ederiz. Bu tercih ettiğiniz okulda kayıt için
yer hakkınızı arttırabilir. Okul ile işyeri adresi arasındaki mesafe kuş uçuşuna göre hesaplanır.
9. Çocuğumun vatandaşlık numarasını (rijksregisternummer) nerede bulabilirim?
Çocuğunuzun vatandaşlık numarasını (rijksregisternummer) SIS-kartında yada Kids-ID’
kartında bulabilirsiniz. Eğer vatandaşlık numarasını bulamazsanız yada bu numara yoksa
Studiewijzer ile iletişime geçiniz (broşürün arkasında iletişim bilgileri bulunuyor) yada bir
kayıt noktasına gidiniz (11. Nolu başlığa bakınız).
10. Başvuru sistemindeki bilgilerimi nasıl değiştirebilirim?
Kayıt başvurusu süresince bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. İlk başvuruyu yaptığınızda bir
kullanıcı adı ve şifre seçiyorsunuz. Bunları iyi saklayın. Bilgilerinize tekrar bakmak veya
değiştirmek isterseniz bunlara ihtiyacınız olacaktır. Kardeşlerin başvurusu için değişiklikler, 11
ocak ile 1 şubat arası, tüm diğer çocuklar için değişiklikler 15 şubat ile 14 mart arası
mümkündür.
11. Eğer bilgisayarınız veya internet bağlantınız yoksa.
Eğer internet bağlantılı bilgisayarınız yoksa ya da bilgisayar kullanamıyorsanız çeşitli kayıt
noktalarında çocuğunuzun kayıt başvurusunu yapmak için yardım alabilirsiniz. Bu kayıt
noktalarında görevliler size adım adım kayıt başvurusunu yapmak için yardımcı olacaklardır.
Bu şekilde çocuğunuzun kayıt başvurusunu okul tercih sırasına göre doğru yaptığınıza emin
olabilirsiniz. Kayıt noktaları hakkında bilgiyi bu broşürün 11. sayfasında bulabilirsiniz. Tabii ki
belediye kütüphanelerinde de internet bağlantısı olan bilgisayar rezervasyonu
yaptırabilirsiniz.
12. Kayıt başvurumdan sonra neler oluyor?
Çocuğunuzun başvurusunu yaptıktan sonra size hangi okulda çocuğunuz için boş yer
olduğunu bildiren haber gelecektir. Bu mektupla birlikte çocuğunuzun kaydını yaptırmak için
belirtilen okula gidebilirsiniz.
Başvuru sistemi her zaman tercih sıranızı göz önünde bulundurur. Eğer tercih ettiğiniz bir ya
da birden fazla okulda boş yer yoksa çocuğunuz kendiliğinden bu okulların bekleme sırasına
girer. Eğer bu okulların birinde bir yer boşalırsa o okul sizinle iletişime geçer. Eğer hâla
istiyorsanız çocuğunuzun kaydını bu okula yaptırabilirsiniz. Çocuğunuz başka bir okulda
kayıtlı olsa dahi bu yeni okula tekrar kayıt yaptırmak mümkün.
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Dikkat! Eğer çocuğunuzun kaydını 23 mayıs’tan önce yaptırmazsanız sıranız sizden sonrakine
geçer.
13. Ret belgesi nedir?
Çocuğunuzun kaydı için başvurduğunuz, fakat o an yer olmadığı için kaydını yaptıramadığınız
okuldan size ret belgesi verilir. Yani elinize birden fazla ret belgesi geçmesi mümkün. Her ret
belgesi belirli bir okula aittir. Çocuğunuz kendiliğinden bu okuldaki bekleme sırasına girer.
Yani ret belgesi, bekleme sırasında olduğunuza dair elinizde resmi bir kanıttır.
Eğer çocuğunuzun kaydını yaptıracak hiçbir okul bulamazsanız Studiewijzer sizinle iletişime
geçecektir.
14. Eğer çocuğuma yer bulamazsam ne olacak?
İstisnai durumlarda kayıt başvurusunu doğru yapmanıza rağmen yer bulamadığınız olabiliyor.
Studiewijzer 4 hazirandan itibaren kayıt için boş yeri olan okullar hakkında bilgi sahibi olup
sizinle birlikte en iyi çözümü arayacaktır. 6 hazirandan itibaren çocuğunuzun kaydını bu
okullardan birisine yaptırabilirsiniz.
15. Çocuğumun kayıt başvurusunu zamanında yapmadıysam ne olur?
Eğer kardeşler için öncelikli dönem olan 11 ocak ile 1 şubat arasını kaçırdıysanız çocuğunuzun
kayıt başvurusunu yapmak için 15 şubat 14 mart arasında hala zamanınız vardır. Bu dönem
içerisinde hangi zamanda kayıt başvurusu yaptığınızın bir önemi yoktur.
Dikkat: kayıt başvurusu yapılan diğer çocuklara göre sizin çocuğunuzun öncelik hakkı artık
yoktur.
Eğer çocuğunuzun kayıt başvurusunu 1 mart tarihine kadar yapmadıysanız sıralamada yer
almazsınız. 4 hazirandan itibaren Studiewijzer çalışanları çocuğunuz için hangi okluda yer
olduğunu söyleyebilirler.
Dikkat: Fazla seçeneğiniz yoktur. Çünkü kayıt başvurusu yapmış olan çocuklar kayıtlarını
yaptırmışlardır. Yani çoğu okulda boş yer kalmamıştır.
16. Çocuğumun kaydını zamanında yaptırmadıysam ne olur?
Çocuğunuzun kaydını 23 mayıs 2012 tarihine yaptırabilirsiniz. Bu tarihten sonra sıranızı
kaybedersiniz. Çocuğunuzun kaydını ancak 6 hazirandan sonra boş yeri olan okula
yaptırabilirsiniz. 4 hazirandan itibaren Studiewijzer çalışanları size bu okulların hangileri
olduklarını anlatırlar.
Dikkat: Fazla seçeneğiniz yoktur. Çünkü kayıt başvurusu yapmış olan çocuklar kayıtlarını
yaptırmışlardır. Yani çoğu okulda boş yer kalmamıştır.
Bu broşurde cevabını bulamadığınız bir özel bir sorunuz mu var? Mutlaka Studiewijzer ile
iletişime geçiniz. Çalışanlarımız sorularınızı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde
cevaplamaya çalışacaklardır. İletişim bilgilerini bu broşürün arkasında bulabilirsiniz.

Kayıt noktaları
Çocuğunuzun kayıt başvurusunu yaparken yardım istiyorsanız aşağıdaki kayıt noktalarında
gereken yardımı görebilirsiniz:
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Studiewijzer
Francis Wellesplein, 2018 Antwerpen
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12
tarihleri arası saat 9.30 ile 17 arası. Her
iş günü saat 13 ile 16 arası.
Ontmoetingscentrum NOVA
Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen (Kiel)
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12 tarihleri
arası saat 9.30 ile 17 arası. Salı günleri saat
13 ile 16.30 arası.
Inburgering Antwerpen
Atlas – Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12 tarihleri arası saat 9.30 ile 19.30 arası
Pazartesi-Perşembe saat 9 ile 12 ve 13 ile 16 arası – Salı günleri ek olarak 17 ile 19.30
arası
Inloopteam Samik
Centrum De Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen
Açılış saatleri: 11-1-12 saat 9.30 ile 17 arası
Kardeşler için kayıt başvurusu döneminde: Pazartesi saat 10 ile 12 arası
15-2-12 saat 9.30 ile 17 arası
kayıt başvurusu döneminde Pazartesi ve Perşembe saat 10 ile 12 arası
De 8
De Shelter, Meldpunt Onderwijs, Langstraat 102, 2140 Borgerhout
Açılış saatleri: 11-1-12 en 15-2-12 saat 9.30 ile 18 arası
Pazt-Salı-Perş saat 9 ile 18 arası, çarş 10-18 arası, Cuma saat 9 ile 17 arası
Stedelijk basisonderwijs Antwerpen
Administratief centrum Het Anker, Lamorinièrestraat 227, 2018 Antwerpen
Açılış saatleri: 15-2-12 saat 9.30 ile 11 ve 14 ile 18 arası
28-2-12 saat 9 ile 11 ve saat 15 ile 17 arası
7-3-12 saat 9.30 ile 12 arası
Dıger iş günleri saat 9 ile 11 arası
Buurtsecretariaat Linkeroever
Ernest Claesstraat 10 (Europark), 2050 Antwerpen - Linkeroever
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12 saat 9.30 ile 17 arası
Çarş 10-16 arası
Buurtsecretariaat Sint-Andries
Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA), Sint-Andriesplaats 24, 2000
Antwerpen
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12 saat 10 ile 17?
Sali ve Perşembe saat 13.30 ile 16.30
Buurtsecretariaat Luchtbal
Hondurasstraat 6-8, 2030 Antwerpen (Luchtbal)
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12 saat 9.30 ile 17 arası
Cuma 10-12 arası  10 ile 15?
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Buurthuis ‘t Pleintje
2100 Deurne

Buurthuis Posthof
Patriottenstraat 62, 2600 Berchem
Açılış saatleri: 11-1-12 ve 15-2-12 saat 9.30 ile 17 arası
Pazartesi saat 14 ile 17 arası, Salı-çarş-perş saat 9 ile 17 arası cuma 9 ile 16 arası

Buurthuis Dinamo
2100 Deurne

Digipunt Atel
2170 Merksem

Buurthuis De Zwaantjes
2660 Hoboken

Kolofon
Merkezi kayıt başvuru sistemi, Atwerpendeki tüm ilkögretim okullarının temsil edildiği
Lokaal OverlegPlatform (LOP)’un bir girişimidir.
Yasal depo: D/2011/0306/319
Ekim 2011
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Önce başvuru sonra kayıt.
Başvuru:
Aynı okulda kardeşi kayıtlı olan çocuklar için:
Çarşamba 11 ocak ile çarşamba 1 şubat 2012 tarihleri arası.
Diğer çocuklar:
Çarşamba 15 şubat ile çarşamba 14 mart 2012 tarihleri arası.
Kayıt:
En son çarşamba 23 mayıs 2012 tarihinde.
Başka sorunuz yada yardıma ihtiyacınız mı var? De Studiewijzer size severek yardımcı
olacaktır!
Başvuru yapmada başka kurumlar da size yardımcı olabilirler.
Bu kurumların listesini broşurun 11. sayfasında bulabilirsiniz.
Düzenlenecek olan birçok bilgilendirme toplantılarına da gelebilirsiniz. Sayfa xx’te bu
toplantıların yer ve tarihleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.
Nerde?
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Ne zaman?
Pazartesi ile Cuma saat 13-16 arası veya randevu ile.
26 aralık 2011 ile 1 ocak 2012 tarihleri arasında kapalıdır.
Telefon: 03 338 33 66
E-mail: studiewijzer@stad antwerpen be
Website: www antwerpen be/studiewijzer
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