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Deel 3: Het reglement 

 

1.Engagementsverklaring 

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 

verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring 

wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze 

afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken 

momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

 

Op tijd op school 

We vragen je als ouders het engagement om je kind op tijd naar school te brengen, zowel in 

de  kleuterschool als in de lagere school.  De school begint om 08u45 en eindigt om 15u20. 

(op woensdag om 12u20) 

We verwachten dat je de school verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  Het CLB, waar we mee 

samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  De 

aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een 

getuigschrift op het einde van het eerste leerjaar. Daartoe moeten we de afwezigheden van 

je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 

 

Een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. 

Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het 

Nederlands.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 

maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun 

kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren 

bij het leren van Nederlands.  Dit kan onder meer door:  
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• Zelf Nederlandse lessen te volgen.  

• Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  

• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn 
huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een 
Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een 
tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). 

• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, 
plastische kunsten, …) 

• Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen 
met hem over te praten. 

• Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

• Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

• Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen 
of ze uw kind zelf te laten lezen.  

• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, 
met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

• Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te  laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 
 

We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. 

Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij 

kunnen helpen ondersteunen. 

 

Oudercontacten 

Ouders zijn samen met de school partner in de opvoeding van je kind.  In het begin van het 

schooljaar plannen we een infoavond voor kleuter- en lagere school waar je kennis kan maken 

met de leerkracht van je kind en met de manier van werken in de klas. 

Via het evalueren (4 per schooljaar) word je geïnformeerd op schriftelijke basis,  ook wordt er 

3x per jaar een evaluatiedocument beweging meegegeven.   

Er worden ook individuele oudercontacten georganiseerd.  Wie niet op het oudercontact 

aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  Heb je zorgen over je 

kind of zijn er vragen over de aanpak dan kan je op elk moment een gesprek aanvragen met 

de leerkracht van je kind of met de directie.  
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Je hebt het recht om de evaluatiegegevens van je kind in te kijken, maar alleen die van jouw 

kind. Je krijgt geen informatie over toetsen van andere leerlingen en je kan dus niet 

vergelijken. 

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond 

de opvoeding van je kind en ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren 

ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding  

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding.  We volgen gericht de evolutie van je 

kind op.   

Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).  Sommige kinderen hebben 

op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  Andere kinderen hebben 

constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan 

dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen 

voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan steeds 

eerst in overleg met jou.  Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind 

nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.  

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten 

en wat wij van jou als ouder verwachten. We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot 

overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 

 

2.Inschrijven en toelaten van leerlingen 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het 

pedagogisch project en het schoolreglement.  

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind op onze school ingeschreven.  

De inschrijving stopt: 

▪ wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen 

▪ wanneer zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement 

▪ bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel  

▪ wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet) 
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug een schriftelijk akkoord vragen. 

Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.  

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk 

gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders 

instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van 

beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als 

beide ouders akkoord gaan.  

 

Aanmelden en inschrijven  

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 

maanden oud zijn. 

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum 

na hun inschrijving. Deze instapmomenten zijn voorzien op de eerste schooldag van 

september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, 1 februari, na de krokusvakantie, na de 

paasvakantie en na Hemelvaartsdag.  

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is 

ingeschreven.   Kleuters zijn niet leerplichtig, maar er wordt wel gevraagd om de kleuters zo 

veel mogelijk naar school te sturen. 

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht 

om les te volgen. 

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen 

en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting 

bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. 

Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel 

aanpassingen gebeuren.  

 

Aanpassing leerplicht:   Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar! 

De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. Alle kinderen die in hetzelfde 

kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het 

kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  
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Geboren in Leerplichtig op 

2014 1 september 2020 

2015 1 september 2020 

2016 1 september 2021 

2017 1 september 2022 

 

Kleuters vanaf 6 jaar vallen onder de regeling van het lager onderwijs. 

Vanaf dan moet iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale 

aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke 

afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie of logopedie), maar 

afwezigheidsattesten zijn niet nodig. 

Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden kleuter- en 

lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs. Voor een groeipakket moet een 

5-jarige ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn. 

Opgelet: een 5-jarig kind dat vervroegd instapt in het lager onderwijs is voltijds leerplichtig en 

moet dus elke dag naar school, behalve bij gewettigde afwezigheden.  

Het nieuwe jaar leerplichtonderwijs is kleuteronderwijs:   Voor de nieuwe groep 
leerplichtigen (de 5-jarigen) begint de leerplicht in het kleuteronderwijs. Zo volgen alle 
kinderen voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het 
lager onderwijs.  
 

Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van het gewoon lager onderwijs moet een 

leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar én aan één van de volgende 

voorwaarden voldoen: 

• Het voorgaande schooljaar ingeschreven geweest zijn in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en tijdens die 
periode minstens 290 halve dagen aanwezig zijn geweest; 

• Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 
een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de 
screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke 
noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, 
zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

• Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft 
genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de 
Nederlandste Taalunie. 
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Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager 

onderwijs ingeschreven worden, wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende 
die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. 

• Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 
om meer te weten te komen over deze voorwaarden.) 

 

 

Nieuwe regelgeving Brussels Gewest 

De Vlaamse overheid heeft de regelgeving rond inschrijvingen veranderd. De aangepaste 

regelgeving was voor het eerst van toepassing voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2006-

2007. De regelgeving voor Brussel is anders dan in de rest van Vlaanderen. 

Alle Nederlandstalige Brusselse basisscholen werken met dezelfde inschrijvingsperioden voor 

het schooljaar 2019-2020. Alle Brusselse basisscholen werken mee aan een campagne om 

ouders zeer goed te informeren over inschrijvingen en de gezamenlijke inschrijvingsperioden. 

De aanmeldingen gebeuren via de website http://www.inschrijveninbrussel.be, de 

inschrijvingen gebeuren steeds in de school. 

Belangrijk om te weten is dat alle kinderen geboren in 2018, al kunnen inschrijven in de loop 

van deze inschrijvingscampagne, ook kleuters die maar zullen starten in september 2020. 

 

januari: alleen de broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in de school 
en kinderen van personeelsleden kan je nu inschrijven. 

maart-april: voorrang voor kinderen uit gezinnen met het Nederlands als thuistaal 

 voorrang voor kinderen uit gezinnen, die beantwoorden aan één of meer van 
de volgende SES-kenmerken: 

 - mama heeft geen diploma van secundair onderwijs  

 - gezin leeft volledig van een vervangingsinkomen 

    - het kind groeit op buiten het gezin 

    - trekkende bevolking 

mei:  start van de vrije inschrijvingen in alle scholen 

juli en augustus:  de eerste week van juli en de laatste week van augustus 

                               (indien er nog plaatsen vrij zijn) 

 

http://www.inschrijveninbrussel.be/
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Weigeren van leerlingen: 

▪ Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of 
het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

 

▪ Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit 
meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende 
groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, 
therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat 
hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de 
inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht 
alsnog onderzoeken. 

 

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, 

rekening met: 

• De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de 
school 

• De  concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, 
sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit 

• Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg 

• De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs 

• Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- 
en beslissingsproces. 
 

Wanneer de ontbindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke 

ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind 

weigeren. 

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt 

als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde 

leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het 

schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde 

van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving 

betrekking had. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er 

zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende 

voorwaarden. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het 

CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het 

gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van 

een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en 

uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
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Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt 

de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 

ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van 

de bevestiging van de disproportionaliteit. 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 

kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 

nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 

gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 

de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 

gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 

maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling 

voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen 

afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. 

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het 

Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake 

Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument) 

 

Capaciteit en wachtlijstdocument: (cfr inschrijvingsregister) 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling voor onze school is 

vastgelegd door het schoolbestuur in samenspraak met de directie (in functie van de 

wettelijke bepalingen inzake infrastructuur): 

1KA: 22 kleuters     L1: 20 leerlingen 

1KB: 22 kleuters     L2: 20 leerlingen 

2K: 22 kleuters     L3: 20 leerlingen 

3K: 22 kleuters    L4: 18 leerlingen 

L5: 18 leerlingen 

L6: 18 leerlingen 

Het aantal beschikbare zitjes vind je terug op de website http://www.inschrijveninbrussel.be 

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde 

leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het 

inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van 

oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes 

blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar 

waarop de inschrijving betrekking had. 

http://www.inschrijveninbrussel.be/
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Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform of de door de Regering aangeduide personen 

contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij 

de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk. 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw 4A10 

Koning Albert-II laan 15, 

1210 Brussel 

02/553 92 12 

 

Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven 

bij de overgang naar het eerste leerjaar.  

 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 

nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een 

aangepast taaltraject. 

 

Schoolverandering 

Het is wettelijk toegelaten om in de loop van het schooljaar uw kind van school te veranderen. 

Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar moet door de directie van de nieuwe 

school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De 

mededeling gebeurt bij aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen 

ontvangstbewijs. 

Omgaan met leerlinggegevens 
 

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle 

persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de 

wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens 

op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en 

zichzelf. 
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Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de 

directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer.” 

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met 

de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt 

worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. 

Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind 

zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens 

medische aard, schoolrapporten, enz. 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de 

leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 

persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze 

gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich 

tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. 

Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 

schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 

scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 

een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te 

geven. 

 

Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je 

kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar 

overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.  

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en 

mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 

daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.  De school neemt deze beslissing dus in het belang 

van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.  

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in 

de kleuterschool na een instapdatum) 
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3.Ouderlijk gezag 

Zorg en aandacht voor het kind  

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip 

en extra aandacht bieden.  

 

Neutrale houding tegenover de ouders  

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de 

rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 

vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

  

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders  

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over 

de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 

genomen.  

→Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: beide ouders kunnen de agenda inkijken en krijgen 

de nodige brieven  

→Afspraken in verband met oudercontact: beide ouders worden uitgenodigd.  

 

Co-schoolschap  

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij 

welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het 

leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

 

4.Afwezigheden en leerplicht 

Bij afwezigheid geldt volgende reglementering: 

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet 

gewettigd worden door een medisch attest. Het is echter aan te bevelen dat ouders de 

kleuterleidster en/of directie informeren over de afwezigheid van hun kind. 

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld schooljaar 

telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.  
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Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kan je 

als ouder ervoor kiezen om je 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten 

gaan.  

6-jarigen mogen pas starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs als ze het 

schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool. 

Als je kind niet voldoende aanwezig is in de kleuterklas, zal het de klassenraad zijn die beslist 

of je kind inderdaad mag instappen in het gewoon lager onderwijs. Maar de klassenraad kan 

ook beslissen dat je kind nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen. 

 

Specifieke situaties  

Sommige 5-jarige kinderen kunnen geen 290 halve lesdagen aanwezig zijn omdat ze zich in 

een specifieke situatie bevinden: 

• Ze zijn langdurig ziek 

• Ze hebben nog veel revalidatie nodig 

• Hun ouders behoren tot de trekkende bevolking en ze zijn te jong om op internaat te 

gaan 

• ...  

Ook kinderen in die specifieke situaties moeten zoveel mogelijk kunnen leren.  

De directie kan beslissen welke afwezigheden van die kinderen aanvaardbaar zijn. Dat vergt 

goede communicatie tussen de ouders en de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de 

directie. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht. 
 

Als algemene regel geldt dat bij elke afwezigheid de school dient verwittigd te worden, best 

bij het begin van de afwezigheid.  Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school 

is. Wij verwachten dat u ons voor 9u telefonisch verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. 

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een 

inschrijving alleen is niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar 

daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. 

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat 

uw verplichtingen hierbij zijn. 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voldoende-aanwezig-in-de-kleuterklas
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Ziekte 

Afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid, mits de voorlegging van een 

van volgende documenten: 

a) een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende 

gevallen gaat (code D): 

• een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 
• een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar 

al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode van maximum 3 kalenderdagen; 

Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een 

psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis 

of een erkend labo; 

b) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (code Z). De 

afwezigheid wegens ziekte mag een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet 

overschrijden en kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend.  

Als het enkel gaat om een consultatie dan moet die zoveel mogelijk buiten de schooluren 

plaatsvinden. Zo niet is het aan te raden een attest binnen te brengen. 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat 

telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine…) kan na samenspraak 

tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een 

afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de 
patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling  

te maken heeft zoals bv. de  ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, 
…  

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

Voor ziekte, tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 

Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven 

worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 

  

U verwittigt de school zo vlug mogelijk en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 
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Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren 

bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een aanvraagformulier in 

te vullen. Dit formulier krijgt u bij aanvang van het schooljaar in twee exemplaren. 

Let wel dat het deel met ‘In te vullen door een arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. 

Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. 

Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen langer duurt dan een 

trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden 

ingediend. 

Ook bij een wijziging van therapie of medicijnen moet een nieuw formulier worden ingevuld. 

Na beëindiging van de therapie zal dit formulier vernietigd worden. 

Onderwijs aan huis 

Als je kind vijf jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen 

ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht 

op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch 

attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel 

onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven. 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan 

huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op 

de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw 

Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te 

nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en 

evaluatie.  

Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve 

behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt):  

- voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen 

hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid 

(moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 

halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk 

onderwijs aan huis;  

- voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar 
een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer -specialist, dat het 
chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een 
nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is 
geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs 
aan huis ingediend te worden.  
 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
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Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde 

dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind 

- het bijwonen van een familieraad 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank 

- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming 

- onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het 

openbaar vervoer, overstroming…) 

- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)  

 

Concreet gaat het over:  

→islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag);  

→joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het 

feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);  

→orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet 

samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de 

jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.  

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De 

protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan 

afwijken.  

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging als topsportbelofte. (voor de sporten tennis, zwemmen, en gymnastiek) aan 

sportieve manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of 

stages. De unisportfederatie dient een document af te leveren. Dit document is geldig voor 

één schooljaar en dient elk schooljaar vernieuwd te worden. de afwezigheid kan maximaal 10 

al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen.  

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een 

door u geschreven verantwoording. 
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Afwezigheid mits toestemming van de directeur 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende 

omstandigheden: 

- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een 

bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag 

van de begrafenis maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel 

evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis 

in het buitenland bij te wonen 

-actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als 

individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in 

aanmerking, wel bv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 

10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij 

gespreid over het schooljaar) 

- de deelname aan time-out-projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het 

basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject 

aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde 

afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen 

tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze 

afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om 

maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). 

- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. 

(sporttrainingen). Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits 

het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: 

 

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders 

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie 

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap     

d. een akkoord van de directie. 

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van afwezigheid aan 

de school bezorgen. 
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Opgelet: 

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht 

dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te 

staan. 

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties 

op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). 

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de 

schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid 

toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of 

het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en 

kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.  

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden  

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden 

omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 

• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 
minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen 
tijdens de lestijden.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de 
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

• Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 

• Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt. 

• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 

vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school 

over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

• Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 
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• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over 

de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen 

en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  

• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 

beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt 

door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

 

Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven 
zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn 
(d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) 
verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet 
basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift 
basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de 
personeelsformatie en de toelagen.  

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. 

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een 

begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een 

gesprek. 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 

verkrijgen en behouden van de schooltoelage.  Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

(Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

 

Schadevergoeding  

Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubilair en materiaal kan aan de leerling 
een schadevergoeding gevraagd worden, gelijk aan de kosten van de herstelling. Schade die 
het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed. 
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Revalidatie / Logopedie 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen 

tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier 

beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet 
plaatsvinden; 

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt; 

- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist 
is. 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd 

verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 

 

5.Herstel- en sanctioneringsbeleid 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen 

kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en 

herstel alle kansen te geven.  

In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke 

oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een 

oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken.  

Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust 

ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  

 

Begeleidende maatregelen  

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kunnen we 

in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De 

school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn :  

• Een gesprek met directie of zorgleerkracht  

• Een time-out : Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de 

leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over 

wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken 
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• Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast 

waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen 

waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden 

samen met je kind opgevolgd.  

Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 

inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd 

en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

• Een herstelgesprek tussen de betrokkenen 

• Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep  

• Een bemiddelingsgesprek 

• No-blame-methode bij een pestproblematiek 

• Een herstelgericht groepsoverleg: Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het 

bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk 

persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich 

heeft voorgedaan.  

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, beschreven, voor onbepaalde tijd 

uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

Ordemaatregelen  

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door 

elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 

ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  

 

Een ordemaatregel kan zijn:  

• Een verwittiging in de agenda 

• Een strafwerk 

• Een specifieke opdracht 

• Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
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Tuchtmaatregelen 

Let op : wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde.  

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 

dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 

worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen 

- een definitieve uitsluiting.   

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel  

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om 

je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 

handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.  

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. 

De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt 

opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer 

dan vijf opeenvolgende schooldagen.  

Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd 

worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan 

worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij het nemen van een 

beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:  

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een 

definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een 

adviserende stem heeft.  

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief 

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij 

een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek 

zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.  
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3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 

tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.  

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en 

binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De 

beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.  

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve 

uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één 

maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school 

niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling.  

Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee 

zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te 

schrijven. 

 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep.  

De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een 

definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te 

schrijven.  

In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het 

geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de 

opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Ouders 

kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat 

als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 

ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via 

aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op 

school af te geven. 
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Vzw KO Zoniën 

Wienerlaan 32     1170 Brussel 

T.a.v Philippe François 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend 

- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen 

overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 

onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. 

Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 

blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het 

gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 

4.  De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie 

zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.  

 

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen.  

 

De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de 

beslissing tot uitsluiting niet op. 
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6.Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

 

De klassenraad 

Website http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/examencommissie/#scholenlijst. 

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 

verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van het onderwijs aan een bepaalde 

leerlingengroep. 

Zo beslist de klassenraad jaarlijks aan wie de getuigschriften basisonderwijs worden uitgereikt. 

De samenstelling van de klassenraad is afhankelijk van het leerjaar dat besproken zal worden. 

De directeur, de zorgcoördinator, de CLB-medewerker en de titularissen die tijdens het vorige, 

het huidige en het volgende schooljaar de betrokken leerling begeleid(d)en zijn steeds 

aanwezig. 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling 

die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  Een leerling 

die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke 

doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).  

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 

basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 

SCHOOLREGLEMENT VBS Sint-Jozefsschool onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden 

beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.  Als die leerling geen getuigschrift 

basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen.  

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift  

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 

leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 

een kopie vragen. Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de 

beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of eindtermgerelateerde 

leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.  

Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die 

hij toont, zeker een rol spelen. Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal 

krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden 

geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te 

hebben genomen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk 

verslag. 8.2 Beroepsprocedure Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-

toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die 

beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.  

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/examencommissie/#scholenlijst
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Let op:  

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).  

- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.  

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 

overleg  

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 

waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. aan bij 

de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek 

uitdrukkelijk aanvragen.  

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 

samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te 

wijzigen.  

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de 

hoogte van de beslissing.  

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.   Dit kan via 

aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af 

te geven. 

Vzw KO Zoniën 

Wienerlaan 32     1170 Brussel 

T.a.v Philippe François 

       

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;  

• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 

waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen 

overtuigingsstukken toegevoegd worden.  

6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  
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7. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om 

een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.  

8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  

9. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal 

de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen 

ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het 

resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de 

voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

7.Privacy 

Het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een verordening 
goedgekeurd die grote gevolgen zal hebben op het verwerken van en doorgeven van 
persoonsgegevens.  
De ingangsdatum van dit nieuwe kader is 25 mei 2018. Deze verordening zal gevolgen 
hebben voor de schoolorganisatie en voor het schoolreglement.  
 

 

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling 

betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school.  

Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, 

hebben ze kopierecht. Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt, is deze voorzien in de 

bijdrageregeling van het schoolreglement. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk 

behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel 

gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.  

Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door 

ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke 

levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke 

inzage of rapportage.  

In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 

overgedragen onder de volgende voorwaarden:  

1. de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan  

2. de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 

betrekking heeft 
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3. tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de 

ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien. 

Een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gemotiveerd verslag 

dient verplicht te worden overgedragen door de oude school aan de nieuwe school. Gegevens 

die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. 

 

Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op het volledige schoolterrein. Tijdens extra-

murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s 

avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er volgende sancties getroffen worden: 

- De persoon in kwestie wordt vriendelijk verzocht het rookverbod na te leven en de 
sigaret te doven 

- Indien de richtlijnen niet worden nageleefd wordt de persoon in kwestie verzocht het 
schoolgebouw te verlaten 
 

Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod 

op school ernstig met de voeten getreden wordt. 

 

Afspraken over de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de 
Vlaamse gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (artikel 37, §2, 1° en 
artikel 51, §4 van het decreet basisonderwijs) 

Decretaal betekent dit: 

Een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel 
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, waakt erover dat : 

1° door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten vrij blijven van 
bedoelde mededelingen; 

2° facultatieve activiteiten vrij blijven van bedoelde mededelingen, behoudens indien deze 
mededelingen louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit 
ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht 
onder reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke 
vereniging;  

3° bedoelde mededelingen kennelijk niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school; 
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4° bedoelde mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

Voor onze school gelden de volgende principes: 

1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven altijd vrij 

van reclame. 

- Het vermelden van een naam of logo van een merk of van een bedrijf op een didactisch middel 
(bv. de merknaam op een computer) moet niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke 
reclameboodschap. 

Zie omzendbrief “zorgvuldig bestuur in het onderwijs” BaO/2002/3 punt 5.1 

2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) blijven steeds vrij van reclame, 

behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de 

activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie, of verricht 

werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of 

een feitelijke vereniging. 

- In een brief aan de ouders mag meegedeeld worden dat een schoolreis gratis of aan sterk 
verminderde prijs aangeboden wordt aan de leerlingen door een gift van een bij name 
genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging. Zie omzendbrief 
“zorgvuldig bestuur in het onderwijs” BaO/2002/3 punt 5.2 
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Nuttige adressen 

Lokaal overlegplatform        adres:  Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel  

                                                           telefoon: 02/553 30 20 (bereikbaar op weekdagen 

                                                            9-12u30, vanaf 3 december 9-12u en 13-16u) 

   

Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

 

 

Commissie inzake 

leerlingenrechten  

  

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODI 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

 H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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8.Leefreglement 

Bij de meeste leefregels, zoals op tijd komen en goed verzorgd zijn, dragen de kinderen 

beperkte verantwoordelijkheid. Dat ligt anders voor de leef- en leerhouding. Hier speelt het 

wilsleven van het kind een belangrijke rol.  

Daarom heeft het leerlingenreglement ook alleen maar hierop betrekking. Toch wordt de 

basis van een goede leer- en leefhouding thuis gelegd. Daarom vragen wij ook hier de volle 

medewerking aan de ouders. 

Deze afspraken gelden doorheen de hele school (vanaf de eerste kleuterklas tot en met het 

zesde leerjaar).  deze leefregels overal van toepassing zijn: tijdens uitstappen, op de bus, in 

het zwembad… 

 

Leefhouding:  

Het spontaan gebruiken van goede, eenvoudige omgangsvormen is een belangrijk 

opvoedingsdoel. In de relatie met volwassenen verwachten we openheid, gedragen door de 

natuurlijke beleefdheid. Ons opvoedingsmodel is niet gesteund op onderdanigheid.  

Kinderen hebben recht op een autonomie die in verhouding staat tot hun ontwikkelingspeil. 

Wij rekenen op wederzijds respect. In hun onderlinge relaties moeten de kinderen een 

evenwicht vinden tussen het verlangen om zich te uiten en verdraagzaamheid tegenover de 

uitingen van de andere kinderen.  

Op school en tijdens de activiteiten wordt er steeds Algemeen Nederlands gesproken als 

omgangstaal. Ook aan ouders vragen we hier hun steentje bij te dragen opdat de kinderen de 

school dadelijk associëren met de Nederlandse taal.  

En tenslotte is er ook het respect voor de natuur en voor de dingen: de eerbied voor het leven 

en de bekommernis om het milieu, de zorg voor het eigen materiaal en dat van de school. 

 

Leerhouding:  

De belangrijkste activiteit van het kind op school blijft “leren”. Dat leren kan spontaan zijn en 

zelfs onbewust, maar meestal verloopt het geordend. Daartoe zal de leerkracht een 

leerklimaat scheppen waarin veiligheid, rust en orde overheersen. Maar dat is niet voldoende.  

De kinderen moeten ook leerbereid zijn. Dat betekent: willen bijdragen tot een goed 

leerklimaat en zich openstellen voor het vormingsaanbod. 
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Bijlage 1:  Instemmingsformulier 

 

vzw KO ZONIEN 

Wienerlaan 32 

1170 Brussel 

 

De heer en/of mevrouw 

 

Ouder(s) / opvoeder(s) van........................................................................................................ 

 

verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure, 

opvoedingsproject, schoolreglement, engagementsverklaring en algemene informatie van de 

SINT-JOZEFSSCHOOL, Jagersveld 5, 1170 Watermaal-Bosvoorde 

 

van 1 SEPTEMBER 2020 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord. 

 

 

Te ......................................................................., op …………………….  

 

 

Handtekening van één of beide ouders (1) 

 

 

Dit gedeelte terug bezorgen aan de school. 

 

1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in 

toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming 

van de andere ouder. 

 


