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KREIS WESEL

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2  Schulverwaltung und  
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

Niederländisch

Checklist Uw partner ter plaatse

Breng de volgende documenten mee: 

  Identiteitsdocumenten

  Registratiebewijs

  Schoolrapporten

  Attesten met betrekking tot het ouderlijk   
  gezag

Maak een afspraak!     
Breng, indien mogelijk, een vertrouwenspersoon mee 
die Duits spreekt. 

Vrije kantooruren:  
Maandag en dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Donderdag 14.00 – 16.00 uur
en op afspraak 

Kantooruren tijdens de vakanties:
Advies uitsluitend op afspraak. 

GPS Code: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
 
Openbaar vervoer:  
Treinen 420 en 421 tot het station van Wesel,  
buslijnen 63, 64 en 86 vanaf het station van Wesel 
tot halte „Arbeitsamt”. 

School in het district 
Wesel
Inschrijvingsadvies voor nieuw 

geïmmigreerde kinderen en                  

jongeren



02 81 / 2 07-42 42
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Het gemeentelijke integratie centrum schrijft uw kin-
deren in bij de dienst voor volksgezondheid voor het 
eerste schoolonderzoek:  

De dienst voor volksgezondheid neemt contact met u 
op en geeft u een afspraak:  

Het gemeentelijk integratie centrum geeft uw kinderen 
een school: 

Het gemeentelijke integratie centrum deelt u en de 
school mee, in welke school u uw kinderen kunt inschri-
jven.

Veel plezier en veel succes op school!

Verloop van het adviesgesprek Verloop tot aan de inschrijving

Beste ouders, beste personen die het ouderlijk   
gezag uitoefenen, beste kinderen en beste jongeren, 

in Noordrijn-Westfalen gaan alle kinderen en jongeren 
van een leeftijd van 6 tot 18 jaar naar school. Dit is uw 
recht en uw plicht.

Het gemeentelijk integratiecentrum van het district We-
sel biedt nieuw geïmmigreerde kinderen, jongeren en 
hun ouders en andere personen die het ouderlijk gezag 
uitoefenen persoonlijke informatie- en adviesgesprek-
ken met betrekking tot het schoolbezoek.

Ervaren leerkrachten geven individueel en op de behoef-
te afgestemd advies over de volgende thema’s:
 • Het school- en onderwijssysteem in Noordrijn-   
  Westfalen 
 • Scholen en onderwijsinstellingen in het district  
  Wesel
 • Onderwijsbiografie en planning van de   
  schoolloopbaan 
 • Aanbeveling van een geschikte schoolvorm
 • Eerste schoolonderzoek
 • Bevordering van meertaligheid en onderwijs-  
  in de taal van herkomst
 • Erkenning van diploma’s
 • Doorverwijzing naar andere adviescentra
 • Online portalen om Duits te leren
 • Onderwijs- en deelnamepakketten (o.a. extra   
  ondersteuning bij de Duitse taal)
 • Sociale integratie door cultuur- en    
  sportaanbiedingen

Bel ons op en leg een adviesafspraak vast:  

Kom samen met uw kinderen naar een adviesgesprek en 
breng alle nodige documenten mee (zie checklist):

Breng, indien mogelijk, iemand mee die Duits spreekt en 
die u vertrouwt:

02 81 / 2 07-42 42


