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Boodschap 

Voor die ouders of die verantwoordelijk personen 
 

Mevrouw, Meneer 
Naar school gaan is een recht: de school is gratis, verplicht en zonder kerkelijke binding. 
Kinderen tussen 6 en 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. 
Die stappen en mogelijkheid om school te vinden verschillen en hangt ervan af van de leeftijd van uw kind. 
 
I- Uw kind heeft tussen 3 en 10 jaar 
 
U moet bij de school zaken dienst van het stadhuis van waar u woont gaan (Service des affaires scolaires 
de la mairie). 
U moet een inschrijving dossier vormen. U zult een indiening bewijs krijgen. 
 De Stadhuis gaat contact met u opnemen om u te informeren van het vervolg van uw dossier.  
 
Uw kind heeft tussen 3 en 6 jaar:  
Hij gaat bestemd worden om naar een kleuterschool van uw gemeente te gaan en het hangt ervan af 
hoeveel plaatsen beschikbaar zijn; als hij geen plaats vindt dan wordt hij op wachtlijst gezet en dan gaat hij 
voorrang hebben voor het volgende nieuwe school jaar.  
 
Uw kind heeft tussen 6 en 10 jaar:  
Hij gaat  bestemd worden om naar een lagere school die dicht bij uw woonplaats is gaan. 
 
 
Voor meer informatie, dan moet u contact nemen met CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation 
des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage) op het telefoon nummer au 0594 27 21 46 en bereikbaar 
op dinsdags en vrijdags s’morgens. 
 
 II- Uw kind heeft tussen 11 en 16 jaar: 
 
U moet naar Guichet Unique (het unieke loket) van CASNAV in Cayenne gaan of anderen ontvangst 
dienst, die op het geheel departement gedeeld is ( naar die bijstukken kijken) 
 U moet een kandidatuur dossier vormen. Als dat dossier volledig is, zal uw kind in lezen en in reken van zijn 
moeders taal getest worden. 
En volgens zijn nivo en lijftijd gaat hij plaats vinden in een lagere school, een college of een lyceum.  
U gaat een antwoord met postbode krijgen. 
 
 
III- uw kind heeft meer dan 16 jaar en heeft de lijftijd om naar lyceum te gaan:  
 
U moet ook bij Guichet Unique van CASNAV in Cayenne gaan of die anderen ontvangst dienst die op het 
geheel departement gedeeld is ( kijken naar het bijstukken). 
 
U moet een kandidatuur dossier vormen. Een maal die dossier volledig is, zal uw kind lezen en reken in zijn 
moeders taal getest worden.  
Uw kind gaat school vinden op lyceum alleen als hij die nivo heeft wat gevraagd is. 
 U gaat een antwoord met postcode krijgen. 
Als hij die nivo niet heeft, gaat u een brief ontvangen die u die reden waarom ze hem niet hebben genomen 
uitlegt en uw kind werd gestuurd naar la mission Mission Générale d’Insertion of bij anderen voorzieningen.  
 
In elke geval, as dat kind school vindt, moet u er opletten dat hij regelmatig op school gaat: school is een 
recht dat wil ook plicht zeggen. Tussen 6 en 16 jaar is uw kind verplicht om naar school te gaan. 
Uw eerste plicht als ouders of die verantwoordelijke personen gaat zijn dat uw kind op tijd op school gaat. 

 
 
 

  

            


