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Inschrijvingen stedelijk buitengewoon
basisonderwijs voor het eerst digitaal

Vanaf donderdag 28 mei 2020 om 9 uur kunnen ouders hun kind inschrijven voor

het stedelijk buitengewoon basisonderwijs. Door de coronamaatregelen verlopen

de inschrijvingen voor het eerst digitaal. Ouders die hun kind willen inschrijven,

kunnen terecht op de websites van de scholen.

School bezoeken kan op afspraak
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Omwille van het coronavirus zijn alle fysieke inschrijvingen op school opgeschort tot en met 31

augustus 2020. Daardoor zullen de inschrijvingen voor het stedelijk buitengewoon

basisonderwijs voor het eerst digitaal verlopen. De inschrijvingen starten op donderdag 28 mei

vanaf 9 uur. Ouders kunnen hun kind inschrijven via een inschrijvingsformulier op de websites

van de stedelijke scholen. Dat is niet vrijblijvend, het formulier vervangt het inschrijven op de

school zelf. Voor de andere onderwijsnetten nemen de ouders best contact op met de scholen in

kwestie. Ook zij starten met de inschrijvingen op 28 mei om 9 uur.

'Een schoolkeuze is een belangrijk proces, ouders willen de scholen eerst
leren kennen. Ouders die de school graag eerst een bezoekje brengen,
kunnen dat op afspraak. Voldoende afstand bewaren van elkaar is daarbij de
boodschap.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Aanbod Stedelijk Onderwijs Gent

Het stedelijk Onderwijs Gent biedt verschillende types buitengewoon basisonderwijs aan:

Basisscholen Het Kompas en De Octopus: type basisaanbod (voor leerlingen met diverse

ernstige leermoeilijkheden)

Basisschool Zonnepoort - Zonnewijzer: type 2 (kinderen met een verstandelijke beperking)

Freinetschool De Sassepoort - Spoor 9: type 3 (kinderen met een emotionele of

gedragsstoornis) en type 9 (normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis)

Ziekenhuisschool Stad Gent: type 5 (kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis,

residentiële setting of verblijven in een preventorium). Enkel de Ziekenhuisschool werkt niet

met digitale inschrijvingen.

Over het buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die speciale hulp nodig hebben door een

beperking of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Om een kind in te schrijven, is er een

verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Dit inschrijvingsverslag wordt

opgesteld door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en vermeldt welk type

buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor het kind.

Lees meer over het Stedelijk Buitengewoon Onderwijs

https://www.stad.gent/stedelijk-buitengewoon-onderwijs


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Karen Van Gysel, coördinerend directeur buitengewoon onderwijs, e-mail

karen.vangysel@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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