
Çocuğunuz okula yeni başlayacak.
Ebeveynler ve üç-altı yaş arası çocukları için faydalı bilgiler

Yakın bir zaman içinde çocuğunuz okula başlayacaktır. Bu, sizin için özel bir zaman olmakla 
birlikte belki de, aklınıza çeşitli soruları da beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle, 

‘Çocuğunuz okula yeni başlayacak’ isimli kitapçık, bu sorularınızı cevaplandırmaya çalışacaktır. 
Kitapçığımızda; pratik ipuçları, öneriler, tavsiyeler, gerçek hikâyeler ve kolay anlaşılabilen 
bilgiler yer almaktadır. Kendi dilinizde hazırlanan bu kitapçık, sizlere yardımcı olacaktır.

“Çocuğunuza iyi bakıyoruz”  
Öğretmen Ellen, Klaverdries İlköğretim Okulu, Drongen

“Çocuk bakıcısı ile birlikte her çocuğun okulda kendisini, evinde gibi hissetmesine ve iyi bir şekilde 
gelişmesine yardımcı oluyorum. Adeta, yavrularının arasında dolaşan bir anne ördek gibi hareket 
ediyorum. Aynı zamanda ebeveynlerle de iyi ilişkiler içerisinde olmak benim için oldukça önemlidir. 
Bu şekilde, her konu ile ilgili görüşmek mümkün olmaktadır. Bu nedenle, okul saatlerinin bitiminde 
ebeveynlerin okula gelmesi önemlidir. Çünkü çocuklar anne-babalarına, okulda yaptıkları şeyleri 
büyük bir sevinç ve neşeyle göstermektedir”.

“Okulumuzda, çocuklara dil konusunda yardımcı 
olan bir bayan öğretmen çalışmaktadır”
Ola Bogdanowicz, Amelia’nın annesi

“Amelia, iki ay sonra okula başlayacaktır. Zaten bundan bir ay önce de okulu ziyarete gittik. Bayan 
öğretmen ve okul müdürü, gayet nazik ve samimi insanlara benziyorlar. Okulda bir takım yeni ve 
güzel oyuncaklar bulunmakta. Bunlar zaten, Amelia’nın da çok hoşuna gitti. Evde Polonya dili olan 
Lehçe konuşuluyor. Flaman arkadaşlarımın ilkokulu ziyaretleri ve kayıt yapıldığı gün benimle birlikte 
gelmeleri de bana oldukça yardımcı olmuştur. Okulda, çocuklar için gerektiği halde, dil konusunda 
yardımcı olabilen bir bayan öğretmen görev yapmaktadır”.

Ebeveynlerin sormuş olduğu beş soru:
1 Çocuğum Hollandaca dilini konuşamamaktadır. 
Peki, anaokuluna gidebilir mi acaba?

Evet, gidebilir. Çünkü çocuğunuz okulda, oyun oynayarak 
Hollandaca dilini çabucak öğrenecektir. Okulların büyük bir 
kısmında buna ihtiyacı olan çocuklara iyi Hollandaca dilini 
öğrenmeleri için ekstra destek verilmektedir.

2 Çocuğumuz öğleden sonraları uyuyabilir mi veya 
bebek bezi ile okula gelebilir mi?

Bazı anaokulu sınıflarında çocukların uyuduğu 
bir köşe vardır. Bazılarında ise yoktur. Belki 
çocuğunuzun ilk başlarda anaokuluna yarım gün 
gelmesi daha uygun olabilir. Bu konu hakkında 
en iyisi öğretmenler ile bir görüşme yapınız. Ayrıca 
çocuğunuzun altına yapıp yapmadığı hususunu da 
en baştan görüşmeniz uygun olacaktır. Bebek bezi 
kullanan çocuklar da okula devam edebilir. Ancak evde 
çocuğunuza, lazımlığı ve tuvaleti nasıl kullanacağını 
öğretiniz.

3 Anaokulu ile ilgili masraflar nelerdir?

• Çocuğunuzun anaokulunda kullanacağı malzemeler ile gelişimi 
için konulan hedeflere ulaşabilmesi için gerekli hususlar 
ücretsizdir.

• Ancak sıcak yemekler, çeşitli içecekler ve öğle aralarında 
çocuğa refakat edilmesi ile ilgili olarak anaokulu sizden ödeme 
yapmanızı isteyebilir.

• Peki, ekstra geziler veya zorunlu olarak satın 
alınması gereken bir defterin ücreti nedir? Bu tür 
hizmetlerle ilgili ücretin, yıllık olarak 45 Euro’dan 
fazla olmaması gerekmektedir.

• Kitap çantası veya jimnastik/spor ayakkabılarını 
sizin satın almanız gerekmektedir.

Düşük bir gelire sahip olan ailelere bazı durumlarda, 
maddi/finansal açıdan destek verilmektedir. Bu tür 
desteklere, okul veya eğitim desteği adı verilmektedir. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı için bu yardım 93,21 
Euro’dur.
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Bu pakette başka neler vardır?
Bir anlatım kartı. Bugün okulda neler yaptın? Küçük çocuklar için bu, zor bir sorudur. Okul saatlerinin sonunda çocuğunuzun 
yaptığı resimleri bir inceleyiniz. Çocuğunuzun sınıfta veya oyun bahçesinde neler yaptığını bir sorunuz.

Etiketler-Çıkartmalar. Çocuğunuz ortalığı toplamış mı? Veya altına yapmamış mı? Ödül olarak ona bir çıkartma veriniz.

Anne-Babalar için hazırlanan ‘Çocuğunuz Okula Yeni Başlayacak’ kitabında bilgiler, tavsiyeler ve hikâyeler yer almaktadır.

4 Çocuğum anaokuluna başlaması 
için en iyi tarih nedir?

Anaokuluna yeni başlayacak olan çocuklar, her okul tatilinin 
sonrasındaki ilk eğitim-öğretim gününde, Belçika’da 
“Hemelvaartsdag” adı verilen günden sonraki veya Şubat ayındaki 
ilk eğitim-öğretim gününde okula başlar.

Çocuğunuz anne ve babası olarak, anaokulunu kendinizin 
seçmesi mümkündür. Ancak kayıt işlemleri ile ilgili prosedürlere 
uygun hareket etmeniz gerekmektedir. Sicil kayıt işlemleri, her 
anaokulu veya her bölge için farklılık gösterebilmektedir. En iyisi, 
çocuğunuzun ilk yaş gününde bu konu ile ilgili bilgi edinmeniz 
faydalı olacaktır. “Kind en Gezin” (Çocuk ve Aile Kurumu) sizlere 
yardımcı olabilmektedir.

5 Peki anaokulu, çocuğumun gelecekteki 
eğitimi için neden bu kadar önemlidir?

Anaokulundaki öğretmenler çocuğunuzu, deneyler yapması, 
sabretmesi ve düşünme kabiliyetini geliştirmesi açısından 
teşvik edecektir. Çocuğunuz, eğlenceli bir şekilde yeni şeyler 
öğrenecek ve bunda da başarılı olacaktır. Daha sonra devam 
edeceği okullarda öğrenim sürecini kolaylaştıracaktır. Çocuğunuz, 
okulda yetişkinlerle ve diğer arkadaşları ile nasıl konuşacağını 
da öğrenmektedir. Zengin bir dil, düşünmeyi ve öğrenmeyi 
daha da kolaylaştırmaktadır. Eğer çocuğunuz düzenli bir şekilde 
anaokuluna devam ediyorsa, bir okulun yapısını daha da iyi 
anlayacaktır.

Hollandaca 
dilini öğrenmek 

istiyor musunuz?
www.huizenvanhetnederlands.be  

Web Sitesinde kendi bölgenizde bulunan 
yetişkinler için özel dil okullarından 

birini seçiniz. Veya çocuğunuzun 
anaokulundan yardım isteyiniz.


