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Leerplicht en taalscreening voor 5-jarigen
Leerplicht vanaf vijf jaar
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar.
Dat betekent dat de leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter vijf
jaar geworden is of wordt. Alle kinderen van eenzelfde kalenderjaar worden dus op hetzelfde
moment leerplichtig.
Vijfjarigen in het kleuteronderwijs voldoen aan de leerplicht en worden als regelmatige leerling
beschouwd wanneer ze 290 halve dagen aanwezig zijn.

De taalscreening vanaf schooljaar 2021-2022
Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen alle scholen voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het
begin van de leerplicht (5 jaar) een verplichte screening uitvoeren, die nagaat wat het niveau van
de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening gebeurt met een wetenschappelijk
ontwikkeld instrument, KOALA.
De afname gebeurt tussen 10 oktober en 30 november. De tijdsmarge laat scholen toe om
rekening te houden met de eigen agenda en de geboortedatum van de kleuters.
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands
onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen.
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast
taalintegratietraject.
Kinderen uit de 3de kleuterklas waarbij tijdens de taalscreening rond november een
taalachterstand aan het licht komt, werken die gedurende dat schooljaar bij. De klassenraad
beslist op het einde van het jaar of de achterstand voldoende is bijgewerkt om naar het 1e
leerjaar te gaan.
Indien ouders dat advies naast zich neerleggen dan moet de leerling in het 1ste leerjaar
verplicht een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen.
Voor leerlingen die in de loop van het lager onderwijs instromen en onvoldoende Nederlands
kennen om de lessen te volgen, kan de school ook een taalintegratieproject opleggen.

