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Hoofdstuk l: Structuur en lesoonbod

Artîkel I

Het schoolbestuur von de Leeuwse Kunstocodemíe is het gemeentebestuur von Sint-Pieters-
Leeuw. ln de Leeuwse Kunstocodemie wordt onderwijs verstrekf in de Beeldende Kunsten. Ze
kent de volgende structuur:

. Eerste, tweede en derde grood: optie olgemeen beeldende vorming
o Vok: beeldotelier

. Vierde grood:
e oot:t titiff::Ï'åtå,,,.0 

orrisiiek orerier en kunsrseschiedenis
o o ptie 

T: l?:i::r:: ;:l'##, :lï:i:',"å ku n srs es c h ied e n is

Hoofdstuk 2: Aloemene bepolingen

Ariíkel 2

Dit ocodemiereglement is von loepossing op olle leerlingen von de Leeuwse Kunstocodemie
en op de ouders von de minderjorige leerlingen.

Arlìkel 3

S l. Dit ocodemiereglement, het ortistiek-pedogogisch project en de begínselverkloring
neufrolileit worden door de direcieur vio elektronische droger meegedeeld oon de leerling of
de ouders von de minderjorige leerling bij de eerste inschrijving von de leerling. Wijzigingen
oon deze documenten worden eveneens oon de leerling/ouders meegedeeld vio
elektronische droger. De ocodemie vroogt de ouders/leerlÍngen of ze ook een popieren versie
von het ocodemiereglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking.

$2. De leerlingen/ouders verkloren zich schriftel'rjk okkoord met hef ocodemiereglement en het
ortistiek pedogogisch project von de ocodemie. DiT is een inschrijvingsvoorwoorde.

Artìkel 4

Elke leerling ontvongt joorlijks een infobrochure met olle proktische informotie over hei
betreffende schooljoor met b'rjvoorbeeld de vermelding von de vokontiedogen, de
openingsuren, de lesuren en het geldende inschr'rjvingsbedrog. Deze infobrochure wordt ter
kennisneming ondertekend door de ouders von de minderjorige leerling.

Hoofdstuk 3: Beqrippen

Artîkel 5

Voor de toepossing von dit ocodemiereglement wordt verstoon onder:

lo Acodemie: Het pedogogisch geheel woor deeltijds kunstonderwijs wordl
georgoniseerd en dot onder leiding sfoot von een dírecteur. De ocodemie omvot:

. de hoofdinsTelling: Rink 2Ie 160O Sinf-Pieters-Leeuw

. de wijkofdelingen:
o Merselborre: Scholiestroot 2 Ie 1 602Vlezenbeek
o De Groene Porel: Albert Von Cotthemstroot 'll0 te ló00 SinÌ-Pieters-Leeuw
o Ave Morio: Dorp 48 Ie 1602 Vlezenbeek

2o Schoolbesiuur: De instontie die verontwoordel'rjk is voor de ocodemie, nomelijk de
gemeenterood von de gemeente Sínt-pieters-Leeuw. lnzoke doden von dogelijks
beheer is het college von burgemeester en schepenen von die gemeente bevoegd.
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3o Directeur: De directeur von de ocodemíe of zijn ofgevoordigde.

4o Leerlinq: De persoon die ingeschreven is oon de ocodemie overeenkomstig de
reglementoire toelotingsvoorwoorden.

5o Ouders: De personen die het ouderlijk gezog uitoefenen of in rechte of in feiie de
minderjorige onder hun beworing hebben.

6o Artistiek-pedooooisch orojecl: Het geheel von de fundomentele uitgongspunten dot
het schoolbestuur voor de ocodemie en hoor werking heeft bepoold.

70 lnfobrochure: Joorlijkse brochure met proktische informotie over de orgonisotie en de
werking von de ocodemie voor het belreffende schooljoor.

Bo Aonoetekend: Met oongetekende bríef of legen ofgiffe von een gedoteerd
ontvongstbew'rjs.

9o Studierichtinq: ln het deeltijds kunstonderw'rjs onderscheidt men de volgende
studierichtingen: Muziek, Woordkunst, Dons en Beeldende Kunst.

H oofdstuk 4: Enqogemenlsverklorinq

Arlikel6

$ I . Leerlingengegevens

Leerlingen/ouders houden zich eroon om enkel correcte en octuele gegevens oon de
ocodemie te verstrekken en om de ocodemie op de hoogte te brengen zodro er zich
wijzigÍngen in de leerlingengegevens voordoen.

$2. Oudercontocten

De ocodemie orgoniseert op geregelde tijdstippen oudercontocten. De doto worden
schriftelijk of vio elektronische droger gecommuniceerd. De ouders en de ocodemie kunnen
op eigen initiotief bijkomende oudercontocten voorstellen. Von de ouders wordt verwochl dot
ze minimool I oudercontoct per joor bijwonen.

$3. Aonwezigheid

De leerling en z'rjn ouders zorgen ervoor dot de leerlíng elke lesocliviteit bijwoont en op tijd is.

ln het gevol een minderjorige leerling ongewetiigd ofwezig is, neemt de ocodemie contocf
op met de ouders.

$4. Specifieke onderwijsbehoeften

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoefTen. ln dot gevol bezorgt de
leerling/ouders oon de dírecteur olle relevonte documenten en informotie met betrekking tot
de leezorg en de evolutie ervon en dit in het belong von de leerling. ln overleg mel de
leerlíng/ouders wordt nogegoon op welke monier de leerling de lessen kon volgen en welke
oonpossingen wenselijk en mogelijk zijn.

De ouders ondersteunen op een positieve monier de mootregelen die in somensprook
genomen z'rjn.

$5. Tool

De onderwijstoolvon de ocodemie is Nederlonds. Ouders moedigen hun minderjorig kind oon
om Nederlonds te leren en te gebruiken. Meerderjorige leerlingen nemen de nodige
initiotieven om Nederlonds te leren en te gebruiken.

$ó. Zelfstudie

De leerlingen volgen de eventuele instructies in verbond met zelfstudie buiten de lessen
nouwgezet op. Deze instructies worden vio de ogendo oon de leerling en eventueel ouders
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gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjorig kind oon tot zelfstudie rekening
houdend met deze instructies.

$2. Leefregels

Ouders stimuleren hun minderjorig kind om de leefregels en richtlijnen von de ocodemie no te
leven.

$ B. Leerloopboonbegeleiding

De ocodemie geeft gericht odvies over de onderwijsloopboon dîe hei beste oonsluit b'rj de
leervroog en competenties von de leerling.

Hoofdstuk 5: Orqonisotie von de lessen

Ariíkel 7

$ I . Het schooljoor stort op I september en de lootste lesdog volt ten lootste op 30 juni.

$2. De joorkolender, de leslocotie(s) en het lessenroosTer worden voor de stort von de lessen
bekend gemookt vio de Ínfobrochure.

$3. De leslocotie(s) en het lessenrooster kunnen in de loop von het eerste trimester in
uitzonderlijke gevollen wijzigen. De ocodemie brengt de leerling/ouders hiervon schriftelijk of
elektronisch op de hoogte.

Een oonpossing von de leslocotie of het lessenroosier kon voor leerlingen/ouders geen
oonleiding zijn om het betoolde inschrijvingsgeld, retributie of bijdrogen terug te vorderen.

ArtÍkel I
De openingsuren von de ocodemie en de openingsuren von hei secretorioot worden in het
begin von elk schooljoor schriftelijk bekend gemookt.

Arlìkel 9

De vokontieregeling wordt in het begín von het schooljoor schriftel'tjk bekend gemookt. De
leerlingen moeten er rekening mee houden doT een vokonlieperiode doorgoons begínt op
een moondog. De zoterdog voorofgoond oon een vokontie wordt er nog les gegeven, tenzij
onders vermeld in de vokontieregeling. De regeling met betrekkíng tot verlengde weekends
kon ofwijken von de regeling in het dogonderwijs.

ArtÍkel l0
Een lesuur bestoot uit 50 minulen.

ArtÍkel I I

De lessen zijn niet toegonkelijk voor ouders of derden, tenzijonders vermeld.

Hoofdsluk ó: Toelotinosvoorwoorden

Arlikel I2

$ l. ledere leerling moet beontwoorden oon de minímum leeft'tjdsvoorwoorden voor de
betreffende sludierichtíng. ln de studierichting beeldende kunst moeten de leerlingen
minimum ó joor zijn op 3l december von het lopende schooljoor, of ingeschreven zijn in het
eerste leerjoor von het bosisonderwijs.

$2. fn principe stort een leerling in het eerste leerjoor von de gekozen optie. ln de eerste,
tweede en derde grood beeldende kunst, stromen de leerlingen volgens leeflijd in.
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$3. Om noor hei volgende leerjoor te kunnen goon, moet de leerling gesloogd z'tjn voor de
proeven von het voorofgoonde leerjoor.

Arfikel l3
Toelotinqsperiode

$ L Wonneer een leerling in een onder leerjoor of een ondere optie wil instromen don h'rj op
bosis von de gewone ioelotingsvoorwoorden mog, kon de directeur in somensprook met de
betrokken vokleerkrochten een toelotingsperiode opleggen. Deze toelotingsperiode stort bij
het begin von het schooljoor en eíndigt uiterlijk op I november von het lopende schooljoor.
De leerling volgt de vokken von hei leerjoor woorin hij wil terecht komen. No die
toelotingsperiode moken de directeur en de betrokken leerkrochten een ottest op dot
motiveert of de leerling het leerjoor verder kon blijven volgen of wordt doorverwezen noor een
onder leerjoor.

$2. Leerlíngen kunnen enkel toT deze toelolingsperiode worden ioegeloten indien ze in de
studierichting beeldende kunst de leeflijd von I B joor bereikl hebben.

ArÍikel l4
Een leerling kon, op voorwoorde dot hijoon de loelotingsvoorwoorden voldoet:

. tezelfdertijd meerdere studierichtingen volgen;

. tezelfdertijd binnen een studierichting meerdere opties volgen met dien verstonde dot
éénzelfde vok slechts éénmool moei worden gevolgd;

. veronderen von optie en/of leerjoor tot I november von dotzelfde schooljoor.

Hoofdstuk 7: Vriie leerlinqen

Arlîkel l5

$ 1. Een vrije leerling is een leerling die in de Leeuwse Kunstocodemie in de hogere grood de
oongeboden optie(s) heeft doorlopen moor toch wenst verder les te volgen.

$2. Een vrije leerling kon in tegenstelling tot een finoncierbore leerling oonsluiten bij de stort
von het tweede of derde trimester. Per trimester wordt er 1/3 von het inschrijvingsgeld en
moteriool bijdroge oon gerekend.

Artikel l6

Vrije leerlingen kunnen deelnemen oon de proeven moor kunnen geen ottesten of
getuigschriflen beholen.

Hoofdstuk 8: lnschriivino en finonciële biidrooe

Arlikel l7
De leerlingen worden ingeschreven vóór I oktober von het betreffende schooljoor.

Artikel l8

$ 1. ls de leerling olingeschreven in dezelfde studierichting in een ondere ocodemie, don moet
dit steeds expliciet worden gemeld bijinschrijving.

$2. HeefT de leerling reeds een ottest of geiuigschrift behoold in dezelfde studierichting in een
ondere ocodemie. don moet dit sleeds expliciet worden gemeld bijinschrijving.
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Artìkel I9

Moximool oontol inschriivinoen

$ L Het schoolbesiuur legï het moximool oonlol leerlingen dol wordT toegeloten toT een
opleiding, zijnde de copociteit zools bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds
kunslonderwijs, ols volgt vost:

lo Eerste en tweede grood: 20 leerlingen per klos
2o Derde grood:25leerlingen per klos
30 Vierde grood: geen moximumcopociteit.

$2. Als het moximum bereikt is, wordt de kondidool-leerlíng op een wochtl'ljst ingeschreven.

Arlîkel 20

lnschriivinqsqeld

lo De bedrogen von het wettel'rjk inschrijvingsgeld worden joorlíjks voor de sTorf von de
inschrijvingen bekendgemooki vio de infobrochure.

20 Een leerling betoolt het inschrijvingsgeld vostgelegd volgens de ministeriële
bepolingen.

3" De inschrijving von een leerling ís slechts definitief no het betolen von het wettel'rjk
voorziene inschríjvingsgeld. De uiterste dotum woorop de leerling het inschr'rjvingsgeld
betoolt, is 30 september. Een vr'rje leerling die in het tweede trimester instopt, betoolt
hei inschr'rjvingsgeld uiterl'rjk l0 jonuori en een vrije leerling die in het derde Irimster
instopt, betooll het inschr'rjvingsgeld uiterlijk ì0 opril.

4o lnschrijvingsgelden worden beÌoold per studierichting. Een leerling kon een of meer
vokken von dezelfde studierichting in een ondere instellíng volgen. De leerling beioolt
geen inschr'rjvingsgeld indien hij kon bewijzen dot hij in de ondere instelling reeds
beloold heeft.

50 ln gevol von moeil'rjkheden tot betoling moet de leerling of de ouder zich wenden tot
de directie.

6o Het inschr'rjvingsgeld mog fiscool worden beschouwd ols een uitgove voor
kinderopvong en is ols dusdonig fiscooloftrekboor.

Arlikel 2l
Toelogereqlement

$ l. Volgende personen en de personen die zij len loste hebben. komen in oonmerking voor
een gedeeltelijke kwijtschelding von betoling von het inschrijvingsgeld ols ze het doortoe
vereiste document voorleggen:

lo Werklozen: een oftest ofgeleverd door VDAB / RVA / FOREM / ONEM / octiris dot
oontoont doi hú/zU uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

20 Leefloners: een officieel ottest von heT OCMW/CPAS of een ottest 'inkomensgorontie
voor ouderen' of 'rentebijslog'.

3o Personen met een hondicop: ottest dot oontoonT dot de leerling:
o ofwel een inkomensvervongende tegemoetkoming ontvongt;
o ofwel een integrolietegemoetkoming ontvongt;
o ofwel een verhoogde kinderbijslog onivongt met een erkenning von ten minste

óó% (minstens 4 punten op het criterium zelfredzoomheid).
40 Residenten von een gezinsvervongend tehuís of von een medisch-pedogogische

ínstelling: een verkloring von de directie von deze instelling.
50 Erkende polítíeke vluchtelingen: officieel ottest dot oontoont dot hû/ztj het stotuut von

erkend politiek vluchTeling heeft.

Een persoon die ten loste is von een werkloze, leefloner, persoon met een hondicop of erkend
politiek vluchteling, moet ook een document 'somenstelling von het gezin' voorleggen dot
wordl ofgeleverd door het gemeentebestuur.
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$2. Een leerling die de leeftijd von lB joor niet bereikt heeft op 3l decembervon het schooljoor
in kwestie, komt in oonmerking voor een gedeeltelijke kwijtschelding von betoling von het
inschrijvingsgeld:

lo indien een onder lid von dezelfde leefeenheid (hoofdverblijfploots op helzelfde odres)
het inschrijvingsgeld reeds heeft betoold in dezelfde of in een ondere ocodemie voor
deelt'rjds ku nstonderwijs;

2o voor iedere extro inschr'rjving in een ondere studierichling in dezelfde of in een ondere
ocodemie voor deeltijds kunstonderwijs.

$3. Alle lB- toi 241origen hebben outomotisch rechl op het verminderde torief voor
volwossenen.

ArIíkel 22

Retributie voor orqoniseren von DKO

$ l. Het schoolbestuur legt op bosis von het bijgevoegde retributíereglement een retributie op
voor hel orgoniseren von deeltijds kunstonderwijs in hoor ocodemie.

$2. De torieven von het inschríjvingsgeld voor vrije leerlingen in de Leeuwse Kunstocodemie
z'rjn vostgelegd in het bijgevoegd retributiereglement.

$3. Het schoolbestuur kon een bijdroge opleggen voor kosten die worden gemookt in het
koder von de opleiding of om de opleiding ie verlevendigen. zools:

. de oonkoopprijs von moterioolen benodigdheden;

. de oonkoopprijs von oongeposte kledij;

. kopiekosten;

. deelnomekosfenbij pedogogisch-didoctischeuiTsfoppen;
de kosten b'rj projecten;
de kosten bij feestoctivíteiten

$4. De moterioolbijdroge per schooljoor voor de leerlingen von de Leeuwse Kunstocodemie is

vosïgelegd in het bijgevoegd retributiereglement.

Hoofdsluk 9: leerlinqen met specifieke onden¡viisbehoeften

ArÍîkel 23

$ l. Voor een leerling met specifieke onderw'rjsbehoeften kon de ocodemie een individueel
curriculum ontwikkelen in somensprook met de leerling of zijn ouders.

$2. De ontwikkeling von een individueel curriculum gebeurt enkel no okkoord von de directeur
en voor zover de ocodemie hiervoor de nodige droogkrocht heeft.

$3. Voor een leerling die, eventueel met redelijke oonpossingen, voldoende leerwinst kon
boeken in het gemeenschoppelijke curriculum, is geen individueel curriculum mogelijk.

Artikel 24

De leerling met een specifieke onderw'rjsbehoefte moef een von de volgende ottesten
voodeggen:

. een inschrijvingsverslog voor het buitengewoon onderw'rjs;

. een ottest wooruit blijkT dot de leerling is ingeschreven in het Vlooms Agentschop voor
Personen met een Hondicop.

Artikel 25

Het individuele curriculum kon ofw'rjken von de reguliere lessenroosters,leerplonnen, toelotings-
en overgongsvereislen en leerlingenevoluotie. Het individueel curriculum kon per grood
moximum één leerjoor longer duren. moor de leerling kon níet overzitten.

a

a
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Arîikel 26

Leerlingen die een indívidueel curriculum volgen, kunnen geen oltesten of getuigschriflen
beholen. Zij krijgen bij het beeindigen von de grood een leerbewijs dot oongeeft dot ze een
opleiding hebben gevolgd en dot er door middel von een evoluotie werd nogegoon welke
von de voorof bepoolde doelen bereikt z'rjn.

Hoofdstuk l0: Te volqen vokken en vriistellinqen

Arlikel 27

$ l. Behoudens vrijslelling volgi elke leerling olle vokken von een gekozen optie.

$2. Een vr'rje leerling volgt enkelde vokken woorvoor hijzich heeft ingeschreven.

Arlikel 28

$ ì. Een leerling heefT recht op een vrijstelling voor de vokken die hlj reeds met vruchf heeft
gevolgd op een gelijkwoordig of hoger niveou von hef volf'rjds secundoir onderwijs, von het
deeltijds kunstonderwijs of von het kunstonderwijs met beperkt leerplon.

$2. De directeur kon - in somensprook mef de betrokken leerkrochten - vrijstelling verlenen voor
een vok om pedogogische redenen. Die vr'rjstelling wordï gestoofd met een ottest. ln gevol
von Tw'rjfel wordt het odvies von de inspectie gevroogd. en kon de leerling een
toeloiingsperiode worden opgelegd.

$3. Vrijstellingen op bosis von een buitenlonds diplomo moeten oltijd worden oongevroogd
(niet-Nederlondse diplomo's moefen worden vertoold) bij de gemeenschopsinspectie von
onderw'rjs.

Arlíkel 29

Een verkregen vrijstelling geldt voor de gonse duur von de opleiding indien ze werd verleend
op bosis von reeds gevolgde gelijkwoordige of hogere studies. ln ondere gevollen kon de
vrijsielling voor één schooljoor gelden.

Hoofdstuk I l: leren in een olternolieve leercontext

Ariikel 30

$ l. Een leerling uit de logere, middelbore of hogere grood kon, onder de voorwoorden
bepoold in dit hoofdstuk, een vok woorin kennis, voordigheden en/of ottitudes geìntegreerd
verworyen worden, geheel of gedeeltelijk volgen in een olternotieve leercontexT.

$2. De volgende vokken komen hiervoor in oonmerking: (olgemeen) beeldende vorming,
woornemingstekenen. kleur- en vormstudie, specifiek orlistiek otelier en kunstgeschiedenis.

S3. De olternotieve leercontext moet voldoen oon de kwoliteitsvoorwoorden zools
opgenomen in het door de inspecTie goedgekeurd toetsingsinstrument von het schoolbestuur
en erkennen oon olle wettelijke en reglementoire veiligheidsvoorschriften te voldoen, o.o. op
het vlok von de brondveiligheid.

$a. Opleidings- en vormingsoctiviteiten von privote of ondere publieke opleidingsverstrekkers
komen niet in oonmerking.

$5. Het leren in een olternolieve leercontext kon voor de duur von het volledige schooljoor of
voor een of meerdere welbepoolde periode(s).
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Arlíkel 3l

$ L Het leren in een olternotieve coniext is enkel mogelijk met het uitdrukkel'rjk okkoord von
zowel de directeur ols de vertegenwoordiger von de olternotieve leercontext.

$2. De oonvroog, de concrete modoliteiten, de contoctpersonen en het okkoord worden
vostgelegd vio het formulier 'Leren in olternotieve leercontext'.

ArlÍkel 32

$ 1. De verontwoordel'rjke von de leercontext stoot in voor de structurele inhoudelijke
begeleiding von de leerling met het oog op heI reoliseren von de leerplondoelen. HijgeefT de
leerling regelmotig feedbock en houdt olle relevonte informotie beschikboor voor de
ocodemie. Hij mog olle nutfige inlichtingen beTreffende de leerling inwinnen b'rj de
contoctpersoon von de ocodemie.

$2. De ocodemie blijft eindverontwoordelijke voor de kwoliteit von het leerproces. De
directeur, zijn ofgevoordigde en de contoctpersoon von de ocodemie kunnen te ollen tijde
de leerling ter plekke observeren.

$3. Tussen de contoctpersoon von de ocodemie en de verontwoordel'rjke von de leercontext
wordt systemolisch overleg gepleegd.

Arlíkel 33

$ l. De leerlÍng gedroogt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de olternoiieve leercontext.
Hijeerbiedigt de belongen von de olternotieve leercontext.

$ 2. De leerling leefl de instructies en voorschriften eigen oon de olternotieve leercontext no
evenols de veiligheidsvoorschriften.

$3. De leerling kon weigeren om token uit te voeren die z'tjn fysische of psychische
mogel'rjkheden te boven goon. Hij mookt hiervon omstondig schriftelijk melding bij de
directeur.

Arlikel 34

$ L De leerling bl'rjft onderworpen oon het gezog von de directeur of z'rjn ofgevoordigde.

$2. Zowel de verontwoordelijke von de olternotieve leercontext ols de ocodemie kunnen te
ollen tijde de leerling oonspreken brj niet-noleving von gemookte ofsproken. De
verontwoordelíjke von de olternotieve leercontext meldl dit tevens oon de directeur.

Arlikel 35

$ 1. De ocodemie stoot in voor de evoluoiíe von de leerling. De veronlwoordelijke von de
leercontext verstrekt hiertoe de nodige informotie oon de contoctpersoon von de ocodemie.

$2. De leerling is niei vrijgesteld von de evoluotieoctiviteiten.

ArtÍkel 36

$ l. De bepolingen rond oon- en ofwezigheden zools vostgelegd in dit ocodemíereglement
blijven onverkort von toepossing.

$2. ln uitzonderlijke gevollen kon de leerling de olternotieve leercontext voor het einduur
verloien. Dit kon enkel no toestemming von de verontwoordelijke von de leercontext, de
directeur of de contoctpersoon von de ocodemie. Voor minderjorige leerlingen is ook de
toesTemming von de ouders vereíst.

$3. Een leerling die te loot komt op de olternotieve leercontext, geeft de reden hiervon door
oon de verontwoordelijke von de olternotieve leercontext.

$4. De leerling verwiftigt zowel de ocodemie ols de olternotieve leercontext in gevol von
ofwezigheid en bezorgt de wettíging von de ofwezigheíd oon de ocodemie.
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$5. lngevol een octiviteit von de olternotieve leercontext wegens overmocht niet kon
plootsvinden. verwiltigl de olternotieve leercontext de leerling/ouders voorofgoondelijk indien
mogelijk.

Artìkel 37

De olternotieve leerconlext sloot in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodro
de leerling de olternolíeve leercontext betreedt tot hij ze verloot. Het schoolbestuur droogl
hierb'rj geen enkele verontwoordelijkheid.

Ar|.íkel 38

De leerlingen vollen onder de schoolvezekering (burgerlijke oonsprokelljkheid en ongevollen)
voorwot betreft de octivíTeíten beschreven op het formulier 'Leren in olternotieve leercontext'.

AriÍkel 39

De leerling mookt geen oonsprook op enige finonciële tussenkomsT voor het vervoer von en
noor of voor de deelnome oon de ociivileiten von de olternotieve leercontext.

ArtÍkel 40

Een leerling/ouder die gedurende de ofgesproken periode het vok niet longer wil volgen in de
olternotieve leercontext, legt het stopzetten ervon ter bespreking voor oon de directeur. Enkel
met toestemming von de dírecfeur kon het vok in de loop von het schooljoor terug in de
ocodemie worden gevolgd.

Artikel 4l

$ l. De olternotieve leerconfext kon beslissen de leerling niet longer toe te loten:
. bü zwore inbreuken tegen de ofsproken;
. indien de leerling opzettel'rjk zwore schode veroorzookt;
. indien de leerling herhoold onwettig ofwezig is;

. wonneer de leerling wongedrog vertoont;

. wonneer de leerling de octíviteiten von de olfernoTieve conText hypothekeert.

$2. De directeur kon de toesTemming om het vok te volgen in de olternotieve leercontext
intrekken wonneer hei leren in de olternotieve context inefficiënf of onnuttig is.

$3. Het leren in de ollernolieve leercontext wordt von rechtswege beeindigd ols de
overeenkomst tussen de olternotieve leercontext en het schoolbestuur (ol don niet voortijdig)
ten einde loopt.

$4. De directeur / olternotieve leercontexi moken elke beslissing toT stopzetting schriftelijk en
gemotiveerd bekend oon de leerling/ouders. De leerling moet het vok don verder volgen in
de ocodemie volgens de modoliteiten die de direcTeur hem meedeelt.

Hoofdstuk l2: Activiteilen qeorooniseerd door de qcodemie

Artikel 42

De leerlingen worden schriftelijk (vio e-moilof post) uitgenodigd hun medewerking te verlenen
oon openbore voorstellingen, tentoonstellingen of oon ondere kunstmonifestoties die door de
ocodemie worden ingericht. Porticiperende leerlíngen vollen volledig onder de
schoolverzekering.

Artikel 43

Buitenschoolse lesoctiviteiten die door de ocodemie worden georgoniseerd voor minderjorige
leerlingen, worden schriftelijk oon de ouders meegedeeld.
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Hoofdsluk I 3: Aonwezioheid

Arlikel 44

ledere leerling neemt deel oon olle lessen en octíviteiten von het leerjoor woorin hij is

ingeschreven, behoudens in gevol von gewettigde ofwezigheid.

Arlikel 45

$ l. ledere leerling respecteert het begin- en einduur von de lessen.

$2. MinderjorÍge leerlingen mogen de ocodemie niet verloten tijdens de lesonderbrekíngen.

$3. ln uitzonderlijke gevollen kon een leerling de ocodemie voor het einduur verloten. Dit kon
enkel no loestemming von de directeur, het secretorioot of de leroor. Voor minderjorige
leerlingen is ook de ioestemming von de ouders vereist.

Hoofdstuk l4: Afweziqheid von de leerlinq

Arlikel 46

Als een les of octiviteit niet kon worden b'rjgewoond, moet de ocodemie (de directeur, het
secretorioot of de leroor) hiervon voorof en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebrocht.

Artikel 47

GeweTtiqde ofwezioheid

$ ì. ledere ofwezigheid moet gewettigd of gerechtvoordigd z'rjn.

$2. De ofwezigheid kon op volgende monieren worden gerechtvoordigd:

lo een doktersottest;
2o een document dot oontoonT dot de leerling ofwezig wos om:

. een begrofenis- of huwel'rjksplechtigheid bij te wonen von een bloed- of
oonverwont Ìot de vierde grood of von een persoon die onder heizelfde dok
woont

. een fomilierood bijfe wonen

. voor de rechTbonk te verschijnen no een oproeping of dogvoording

. een feestdog te vieren die inherent is oon de door de grondwet erkende
levensbeschouwel'rjke overtuiging von de leerlÍng

. een ondere officiële oongelegenheid bij te wonen - mits okkoord von de
directeur

3o een ondertekende verkloring von de leerling (ingevol een minderjorige leerling: von
een von de ouders) met de reden von het nieT b'rjwonen von de les. Deze verkloring
wordt ingediend b'lj de directeur en is hoogstens vier keer per joor mogelijk. Om
uitzonderlijke, fomiliole redenen kon de directeur beslíssen om von dil moximum of te
wijken;

40 ofwezigheid in uitvoering von een orde- of tuchtmootregelzools bepoold in hoofdstuk
22.

ArtÍkel 48

OngewetTigde ofwezig heid

$ ì. Elke ofwezigheid die niet gewetligd of gerechtvoordigd ís zools beschreven ín ortikel 4/,
wordt beschouwd ols een ongewetligde ofwezigheid.

52. Bij een ongewettigde ofwezigheid von een minderjorige leerling neemt de ocodemie
confoct op met de ouders.
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$3. Een leerling die op I februori meer don een derde von de lessen ongeweltigd ofwezig wos.
kon het recht verliezen om oon de proeven deel te nemen. De leerling is don niet gesloogd,
Het verlies von dit recht wordt uitgesproken door de directeur no de leerling/ouders gehoord
te hebben.

$4. Ongewetiigde ofwezigheden kunnen bovendien oonleiding geven tot één von de
soncties vermeld in het hoofdsfuk 23 "Soncties".

Hoofdsluk l5: Schorsinq von de lessen weqens bepoolde omstondioheden

Arlikel 49

Afweziqheid von de leroor

$ L Als een les niet kon plootsvinden omwille von de ofwezigheid von de leroor. don worden
in volgorde de volgende mootregelen genomen:

. de ouders of meerderjorige leerlingen worden onverwijld en voorofgoondelijk
verwittigd indien mogelijk - is dit slechts beperkt mogelijk, don wordt voorrong gegeven
oon de leerlingen dÍe het verst wonen;

. de ofwezigheid wordt od volvos gemeld;
¡ opvong wordt voorzien indien geen von de voorgoonde mootregelen mogelijk is -

minderjorige leerlingen mogen enkel noor huís ingevol von ofwezigheid von de leroor
ols de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven.

$2. Als ouders hun kinderen noor de ocodemie brengen, goon ze best no of de leroor ol don
nief oonwezig is. olvorens hun kinderen ochter te loten.

Arlikel 50

Overmocht

$ ì. De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst
wegens overmocht. Hieronder verstoot men een onvoorziene. niet-toerekenbore plotselinge
gebeurtenis die heT onmogel'rjk mookt om de lessen te loten doorgoon
(vb. weersomstondigheden) .

$2. De directeur brengt de ouders hiervon, voor zover mogelijk, op de hoogie.

AriÍkel 5l
Pedoqogische studiedoq

$ l. De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep moximool twee dogen
per schooljoor worden geschorst voor het houden von een pedogogische studiedog voor de
leroors.

$2. Deze studiedog wordt schriftelijk bekendgemookt.

Arlíkel 52

Stokino

$ 1. ln gevol von stoking zol de ocodemie zorgen voor het nodige loezicht op de minderjorige
leerlingen. Enkel indíen het niet mogelijk is om voldoende toezicht le orgoniseren, worden de
lessen geschorst.

$2. De direcfeur brengt de ouders voorof schrifTel'rjk op de hoogte von de mooiregelen die
zullen worden genomen.

Acodemiereglemenl Leeuwse Kunstocodemie - gemeenferood 2ó september 20ì9
t3



Arlíkel 53

Verkiezinqen - Volksroodoleqíno

$ 1. De lessen kunnen de dog voor, von en no de porlementoire, provinciole of gemeentelijke
verkiezingen of een volksroodplegíng worden geschorst wonneer de lokolen noor oonleiding
von deze ocfiviteit zijn gebruikl.

$2. De directeur brengt de ouders hiervon voorof schriftel'rjk op de hoogte.

Hoofdsluk I ó: lesverplootsinoen

Arlikel 54

$ l. Alle leerlÍngen hebben recht op olle lessen von hun studíeríchting en optie.

$2. Een lesverplootsing is elke les díe verplootst wordl binnen het door de ocodemie
vostgelegde uurrooster.

$3. Enkel de directeur kon lesverplootsingen toestoon.

$4. De leerlingen en/of ouders worden voorof schriftel'rjk von elke lesverplootsing op de hoogte
gebrocht.

$5. De leroor legt in somensprook met de leerlingen dotum en uur von de inhoolles vost en legt
dit ter goedkeuring voor oon de directeur. De lessen kunnen niet worden verplootst noor een
vokontiedog of wetlelijke feesldog.

$ó. Een verplootsle les heeft de gebruikel'rjke duurtûd. B¡j een lesverplootsing von een
groepsgericht individueel vok wordl b¡j voorkeur de somenstelling von de groep
gerespecfeerd.

Hoofdstuk I 7: leerlinqenevoluqtie

Artìkel 55

Tijdens heT schooljoor wordt minstens tweemool met iedere leerling zijn brede ortistieke
ontwikkeling besproken oon de hond von een gedocumenteerde schriftelijke neerslog. De
ouders von de leerlingen uít de logere en middelbore grood worden lweemool per joor op de
hoogte gesteld von de resultoten.

B'rj het meedelen von de evoluties en ortístieke ontwikkelingen worden quoteringen gebruikt.
A=zeer goed, B= goed, C=voldoende, D= kon beter

Artìkel 56

De leerlingen zijn verplicht deel Îe nemen oon de evoluotieoctiviteiten

ArtÍkel 57

Wie meer don l/3 von de lessen ongewettigd ofwezig wos. ís niei gesloogd voor het
betreffende leerjoor.

Artikel 58

De exomens worden georgoníseerd overeenkomstig de wettel'rjke en reglementoire
bepolingen.

$ 1. De overgongs- of eindproeven worden georgoniseerd tussen I juni en 30 juní:
. oon het einde von de logere grood;
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. oon het eínde von het vijfde en zesde joor von de middelbore grood (lootste joor von
de middelbore grood: eindproeven);

. oon het eínde von ieder leerjoor von de hogere grood en de speciolisotiegrood
(lootste joor von elke grood: eindproeven).

$2. De leerling die bij de beoordeling voor elk vok ten minste 50% von de punten en voor het
geheelvon de vokken 607"von de punten heeft behoold, be,ëindigt z'rjn leerjoor met vrucht.

$3. Hei schoolbestuur kon beslíssen om tijdens de periode von l5 ougustus tot l5 september
herkonsingsproeven te orgoniseren voor de leerlingen die niet gesloogd z'rjn. De leerlingen die
in deze proeven slogen en gesloogd woren voor de ondere vokken. beeindigen hun leerjoor
mef vruchl.

Arlíkel 59

De leden von de exomencommissie worden op voorstelvon de directeurdoor het college von
burgemeesfer en schepenen oongesteld. Niemond mog ols lid von de exomencommissie
zitfing hebben voor de proef von een bloed- of oonven¡¡ont tot en met de vierde grood.

Arlíkel 60

Elke leerling verkr'ljgf op het einde von het schooljoor een ottesT of een getuigschrifT op bosis
von de behoolde resultoten.

Artíkel 6l
Een leerling die om gewettigde redenen (ziekte, ongevol) niet oon een proef kon deelnemen,
verwittigt onmiddellijk het secretorioot. Er moet steeds binnen de drie kolenderdogen een
ottest worden ingediend (vb. doktersottest). Als de leerling dit oftest tijdig inlevert, don heeft
die leerling recht op een uitgesteld exomen.

Arlikel 62

Wie niet oon een onderdeel von een proef deelneeml en hiervoor geen gewettigde reden
(ziekte, ongevol) heeft, is onweitig ofwezig en heefi een onvoldoende ols gevolg.

ArtÍkel 63

Von l5 ougustus tot l5 september worden uitgestelde proeven ofgenomen von de leerlingen
die om een gewettigde reden niet hebben kunnen deelnemen oon de proeven op het einde
von hei schooljoor.

Artíkel 64

Leerlingen mogen binnen een grood voor eenzelfde oplie geen tweemool ovezitlen

Hoofdstuk I 8: Gedrqqsreoels

Artikel 65

ledere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding oon
tegenover het personeel von de ocodemie en tegenover de ondere leerlingen.

Arlikel 66

ledere leerling zorgt ervoor dot híj de lessen níet stoort.

Arlikel 67

$ ì. Tijdens de lessen wordt niet gegelen of gedronken.
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$2. Tíjdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen gebruikt. Het gool
onder ondere om mobiele lelefoons, muziekdrogers en comero's.

Artikel 68

De leerlingen lolen het leslokool bij het einde von de les in voldoende ordelijke stoot ochter
Tussen de lessen wordt zo snel mogelijk en ordentel'rjk von lokool gewisseld.

Artikel 69

Poliiieke of levensbeschouwelijke tekenen zijn niet loegelolen opdot ze de neutroliteit von het
klosgebeuren niet schoden.

Hoofdsluk l9: Gezondheid en veiliqheid

Ar|'îkel 70

ln hef gevol dot een leerling of iemond uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettel'rjke
oondoening, bespreekt de leerling/ouders met zijn behondelende orts of de oonwezigheid
von de leerling in de ocodemie een gevoor kon z'rjn of geweest z'rjn voor de gezondheid von
ondere leerlingen/personeelsleden. lndien dit het gevol is, doet de leerling/ouders melding b'rj

het secretoriooi. De ocodemie neemf de geposte mootregelen.

Ariîkel 7l

$ L Binnen de volledige instelling, met inbegrip von zowel de gebouwen ols de speelplootsen
en ondere open ruimten is het verboden:

. te roken;
o foesopwekkende middelen (zools olcohol, drugs...) te gebruiken of in de ocodemie

binnen te brengen;
. enig voorwerp ols wopen te gebruiken of wopens in de ocodemíe binnen te brengen.

S2. Leerlingen mogen zích niet in de ocodemÍe oonbieden onder invloed von
roesopwekkende middelen (zools olcohol. drugs...).

$3. De bepolingen in $ I en 2 zijn eveneens von toepossing t'rjdens verplichte extro-
murosoctiviteiten.

Ar|.ìkel 72

ledere leerling leeft de veiligheidsvoorschriften no en volgt de instructies von de leroor of
direcfie wot betreft:

. het drogen von oongeposte kledij;

. het drogen von beschermkled'rj;

. hef gebruik von beschermingsmiddelen;
o het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieroden, losse kledij, sjooltjes ... te drogen;
. het voststeken von long hoor.

Hoofdsluk 20: Moteriële bezitlinoen en vondolisme

Artîkel 73

De leerlingen loten hun persoonlijke bezittingen (boekentossen, rugzokken, instrumenten,
kledij...) niet onbeheerd ochter. De ocodemie is niet verontwoordel'tjk voor gebeurl'ljke
diefstollen of eventuele beschodigingen.
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Ar|.Íkel 74

$ ì. De leerlingen gebruiken olle infrostructuur ols normool zorgvuldige personen met respect
voor gebouwen, meubiloir, opporotuur, instrumenten. producten...

$2. De leerling is oonsprokelijk voor de schode die hijopzettelijk toebrengt oon:
. lokolen. meubiloir, opporotuur, instrumenten of moterioolvon de instelling;
. moteriool, werken of instrumenfen von ondere leerlingen.

Dil houdt in dot hij de herstelling of de vervonging vergoedt, onverminderd de tuchtsoncties
die hem in dit verbond kunnen worden opgelegd.

Hoofdsluk 2l: Gebruik von de infroslructuur

Ariìkel 75

$ l. Leerlingen kunnen mits toestemming von de directeur een lokool gebruiken om zich in het
koder von hun opleiding te vervolmoken. De oonvroog gebeurt vio een in te vullen en
ondertekend formulier op hel secretorioot von de ocodemie.

$2. De oonvroger is verontwoordel'rjk voor de sleutel, de orde von het lokool, schode en ondere
onregelmotigheden die eveniueel vostgesÌeld worden.

Hoofdsluk 22: Initiotieven von leerlinqen of personeel

Ar|-Íkel 76

Alle teksten die leerlingen of personeelsleden wensen te verspreiden in de ocodemie, moeten
voorof ter goedkeuring oon de directeur worden voorgelegd.

ArtÍkel 77

Een geldomholíng in de ocodemie door de leerlingen of personeelsleden kon slechts
gebeuren no schrifielijke goedkeuring von de directeur.

Arlikel 78

Leerlingen en personeelsleden die deelnemen oon kunstmonifestotíes builen de ocodemie en
doorbij de noom von de ocodemie willen gebruiken, moeten doorvoor de schrifTel'tjke
toestemming von de direcTeur vrogen.

Artikel 79

Activiteiten die leroors, leedingen of derden op eigen initiotief orgoniseren voor een bepoolde
leerlingengroep, vollen niet onder de veronfwoordelijkheid von de ocodemie.

Hoofdsluk 23: Sqnclies

Artíkel 80

Ordemootreqelen

Als een leerling dif ocodemiereglement overtreedt of het ordentelijk verstrekken von onderwijs
verstoort, kunnen volgende ordemootregelen worden genomen door elk personeelslid onder
het gezog von de directeur:

lo een mondelinge vermoning;
20 een schríftelijke vermoning vio een door de ouders te ondertekenen noto;
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3o verwijder¡ng uit de les ols het gedrog von de leerling de les erg stoort - melding gebeurt
oon de ouders vio een te ondertekenen noTo;

40 een gesprek tussen de dírecteur en de leerling - melding gebeurl oon de ouders vio
een te ondertekenen noto;

5o de directeur neemt contoct op met de ouders en bespreekt het gedrog von de
leerling, ol don niet somen met de leroor. Von dil contoct wordt een verslog gemookt
dol door de ouders wordt ondertekend voor kennisneming.

Tegen geen enkele ordemootregelis er beroep mogel'rjk.

Arlíkel 8l
Tuchtmootreqelen

$ l. De directeur kon uilzonderlijk een tuchlmootregel nemen indien het gedrog von de
leerling:

lo het ordentelijk verstrekken von onderwijs werkelijk in gevoor brengl - de mootregelen
von orde hebben geen effect of hel betreft zeer ernstige overtredíngen;

20 de verwezenl'rjking von het ortistiek pedogogisch projecl von de ocodemie in het
gedrong brengi;

30 de veiligheid of de hygiene in het gedrong brengi;
40 ernslige of wettelijk strofbore feíten uitmookÌ;
50 de noom von de insielling of de woordigheid von het personeel oontost;
60 de instelling moteriële schode loebrengi.

52. De directeur kon overgoon tot een luchtmootregel indien leerlingen/ouders zich
onthouden von de verplichte meldingen zools beschreven in hoofdsTuk l4 "Afwezigheid von
de leerling".

$3. Volgende soncties kunnen worden toegepost:
lo een tijdelijke schorsing door de directeur, evenlueel op voorstel von een personeelslid:

de leerling mog gedurende een bepoolde periode de lessen niet meer volgen;
2o een definitieve uilsluiting door de directeur.

$4. De leerling (en/of de ouders) wordt voorofgoondelijk gehoord. Hiervon wordl een verslog
gemookt dot voor kennisneming wordt ondertekend door de leerlíng (en/of ouders).

$5. Een sonctie getroffen tegen een leerling wordf oongetekend oon de betrokkene of
zijnlhoor ouders meegedeeld met vermelding von de reden.

$ó. Bovensloonde soncties worden door de directeur eveneens meegedeeld oon het college
von burgemeesfer en schepenen.

$/. De leerling (en/of de ouders) kon tegen een tuchtmootregel oongetekend beroep instellen
bij heT college von burgemeester en schepenen binnen de vijf werkdogen no ontvongst von
de oongeTekende beslissing. Dit beroep schorst de sonctie niet op. Binnen de twoolf
werkdogen no het instellen von het beroep wordt de beslissing von het schepencollege
oongetekend oon de leerling (of de ouders) meegedeeld.

Hoofdsfuk 24: Toezicht

Artikel 82

Het schoolbesfuur veaekert het toezicht gedurende l5 minuten voor het begin von de les tot
l5 minuten no het einde von de les. De leerlingen en de ouders gedrogen zich doorbij noor
de onderrichtingen terzoke.

Arlikel 83

Leerlingen wochten op de locotie die door de toezichthouder wordt oongeduid
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Hoofdstuk 25 Toolbeleid

Arlìkel84

$ 1 . Sint-Pieters-Leeuw is een Vloomse gemeenle. De officiële tool is het Nederlonds en olzo ook
de onderwijstool. Alle communicotie tussen ouders, leerlingen en leerkrochlen verloopt in het
Nederlonds.

$2. ln de communicotie met ouders stimuleren we op een positieve monier en mef respect
voor de moedertool het gebruik von het Nederlonds en doormee het oonbieden von
oefenkonsen oon ouders. Elk contoct tussen een Nederlondstolige, zijnde personeel, ouder,
medewerker, kind, en een ondersTolige, zijnde ouder, kind, bezoeker, is een
oefenmoment.

$3. T'rjdens schoolevenementen respecteren we de (folige) ochtergrond von olle vr'tjwilligers en
helpende ouders. Het Nederlonds is evenwel de verbindende iool in de somenwerking en in
communicotie met olle vrijwilligers.

Hoofdstuk 2ó: Verzekerino

ArlÍkel 85

Hei schoolbesiuur sluit de nodíge vezekeringen of voor burgerl'tjke oonsprokel'tjkheid en
lichomelijke ongevollen.

Artikel 86

De leerlingen zijn vezekerd voor ongevollen op het troject von huis noor de ocodemie en
terug. Heeft de leerling een ongevol op dit troject, don moel de ocodemie onmiddellijk
worden verwitligd zodot er zo snel mogelijk een vezekeringsdossier kon worden opgesteld.

Hoofdstuk 27: Privocy

Artîkel87

Gegevensbescherming en informotieveilioheid

De ocodemie verwerkT persoonsgegevens von leerlingen en ouders in heT koder von hoor
opdrocht. Het schoolbestuur is de eindveronlwoordel'rjke voor deze verwerking en de
veiligheid ervon.

Het schoolbesiuur en de ocodemie leven de verplichtingen no die voortvloeien uit de
regelgeving inzoke prívocy en gegevensbescherming en goon zorgvuldig om met deze
persoonsgegevens. Het schoolbestuur zorgl voor een ofdoend niveou von
gegevensbescherming en informotieveiligheid. Het beschikt hiervoor over een
informotieveiligheidsconsulent. De ocodemie heeft een oonspreekpunt dot in contoct sloot
met de informotieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het informotieveiligheidsbeleid
von het schoolbestuur (wot onderwijs betreft).

De ocodemie zol enkelgegevens verwerken mef de toestemming von de ouders, tenzijer een
ondere wettel'rjke grondslog is voor de verwerkíng. Deze toestemming moet vrij, specifiek,
geihformeerd en ondubbelzinnig zijn. Over het gebruik von sociol medio in de klos worden
ofsproken gemookt.
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De ocodemíe is tronsporont over de verwerking von persoonsgegevens en versfrekt de nodige
informotie, ol don niet in detoil, met inbegrip von de ofsproken die gemookt z'rjn met derden
en bewerkers die persoonsgegevens ontvongen.

Verder honteert de school een strikl beleid inzoke toegongsrechten en poswoorden en
reogeert ze odequoot op dotolekken.

De meer concrele regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vostgelegd
in een privocyverkloring die tot doel heeft:

- de persoonlijke levenssfeer von de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en
onbedoeld gebruik von de persoonsgegevens;

- vosl te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit
gebeurt;

- de zorgvuldige verwerking von persoonsgegevens te woorborgen;
- de rechten von betrokkene ie woorborgen.

De meest recente versíe von deze privocyverkloring is te roodplegen vio de website von het
schoolbestuur.

Personeelsleden von de ocodemie woor de leerling met een verslog of een gemotiveerd
verslog ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzoge von het verslog of het
gemoliveerde verslog uit het multidisciplinoire dossier von de leerling. B'rj elke inzoge wordt de
regelgeving over de bescherming von notuurlijke personen bû de verwerking von
persoonsgegevens toegepost.

Artikel 88

$ l. Elk heimelijk gebruik von comero's is verboden

$2. De ocodemie kon bewokingscomero's uiTsluitend gebruiken met het oog op het
vosileggen von feiten of hondelingen die ols een misdrijf zijn omschreven, die overlost
verooaoken of die de openbore orde verstoren. Er moeten ernslige en gestoofde vermoedens
bestoon omtrent deze feiten en hondelingen. Het moet goon om feiten en hondelingen die
nief op een ondere wijze kunnen worden vostgesteld.

Arlikel 89

$ l. De ocodemie kon geluid- en beeldmoteriool von leerlingen moken en publiceren.

S2. Voor het moken en publiceren von niet-gericht geluid- en beeldmoteriool in
ocodemiegereloTeerde publicoties zools de website von de ocodemie of gemeente,
publicoties die door de ocodemie of gemeente worden uifgegeven. wordt de toestemming
von de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluid- en beeldmoterioolverstoon we
geluid- en beeldmoteriool dot een eerder spontone, niet geposeerde sfeeropnome weergeeff
zonder doorvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het goot bijvoorbeeld om
een groepsfoto tijdens een octiviteit von de ocodemie. De betrokken leerlingen/ouders
kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.

$3. Voor het moken en publiceren von gericht geluid- en beeldmoterioolzol voorofgoondelijk
de toestemming von de leerling/ouders gevroogd worden. Hierb'rj wordt het soort geluid- of
beeldmoteriool gespecífieerd, de verspreidingsvorm en het doel.

$4. Leerlingen mogen geen beeld- en/of geluidsmoteriool moken of publiceren zonder
uitdrukkelijk okkoord von het betrokken personeelslid.
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Hoofdsluk 28: leerlinqenqeqevens

ArtÍkel 90

g 1. Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzoge in
en toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, wooronder de
evoluotiegegevens, te vrogen. Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de direcTeur
von de ocodemie met een vroog lot inzoge von het dossier von de leerling.

$2. De leerling/ouders kon een kopie krijgen von deze gegevens.

ledere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonl'rjk en vertrouwelijk te worden
behondeld. Dergel'ljke kopieen mogen niet verspreid worden of publiek worden gemookt en
mogen enkel gebruikt worden in functie von de onderwijsloopboon von de leerling.

$3. Als bepoolde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzoge in de gegevens door
de leerling of zijn ouders ofbreuk zou doen oon de privocy von deze derde, wordt de toegong
tot de gegevens versirekt vio een gesprek, gedeeltelijke inzoge of ropportoge.

Artíkel9l

g l. De ocodemie zol geen leerlingengegevens meedelen oon derden. tenzij voor de
toepossing von een wettelijke of reglementoire bepoling of in het koder von een overeenkomst
die de ocodemie ofsluit met verwerkers voor leerplotformen, leerlingenvolgsysteem,
leerlingenod ministrotie en dergel'tjke meer.

$2. Een gemeenteroodslid kon in het koder von z'rjn controlerecht inzoge krijgen in gegevens
von leerlingen op voorwoorde dot deze gegevens noodzokelijk zijn om het controlerechT
effectief uit te kunnen oefenen (ofloetsen von finoliteit, proportionoliteit, tronsporontie en
veiligheid).

93. Ook in hei koder von hel lidmoolschop bü de Onderw'rjskoepelvon Steden en Gemeenten
(OVSG) en de dooruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden
meegedeeld.

Arlikel92

Bijverondering von ocodemie worden de leerlingengegevens overgedrogen noor de nieuwe
ocodemie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet vezeften nodol ze op hun veaoek
die gegevens hebben ingezien.

Hoofdstuk 29: Grensoverschrijdend sedroq

Artíkel 93

Het schoolbestuur heeft zowel een preventieodviseur psychosociole ospecten ols een
verlrouwenspersoon oongesteld die bevoegd zijn voor het onlvongen en opvolgen von
klochten over grensoverschrijdend gedrog tussen leerlingen en personeelsleden binnen de
ocodemie.

Arfíkel 94

Hun nomen en functies worden bekendgemookt in de infobrochure bij de stort von het
schooljoor.
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Hoofdstuk 30: Klachtenprocedure

Arltkel 95

De gemeentelijke klochtenprocedure, goedgekeurd door de gemeenterood von 4 oktober
2007,ís ols b'rjloge I opgenomen bij dit reglement.

Door de gemeenterood gezien en goedgekeurd in zitting von 26 september 2019.

irecteur De
Wolter Vostiou Luc Deconinck
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Biilooe l: Reqlement voor hel svsleem von klochtenbehondelinq.

Wefteliik koder

Dit reglement is geboseerd op de volgende wettelijke en reglementoíre bepolingen

Het gemeentedecreet von l5 juli 2005 in het b'rjzonder ortikel 43, ç 2, I óo, ortikel 197 en
ortikel l98:

o ortikel 43,I2, lóo: de volgende bevoegdheden kunnen niet oon het college
von burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het voststellen von een
systeem von klochtenbehondeling;

o orlikel 197: de gemeenterood orgoniseert een systeem von
klochtenbehondeling;

o oriÍkel l98 $ l: heT systeem von klochtenbehondeling moet worden
georgoniseerd op het ombtel'rjk niveou vqn de gemeente en moximool
onofhonkelijk von de díensten woorop de klochten betrekking hebben.

Het decreet von I juni 2001 houdende toekenning von een klochtrecht Ten oonzien
von bestuursinstellingen.
Het decreet von 20 februori 2004 houdende wijziging von het decreet von I juni 2001

houdende loekenning von een klochfrecht ten oonzien von besfuursinstellingen.
Omzendbrief VR 20 en lB moort 2005 - Leidrood voor de orgonisotie von het
klochtenmonogement. ter uitvoering von het decreet von i juni 2001 houdende
toekenning von een klochtrecht ten oonzien von de bestuursinstellingen.

a

a

a

Reqle menl

Arlikel I

$ l. Onder klocht in de zin von deze regelíng wordt versloon: een monifeste uiting woorb'lj een
ontevreden burger bij de lokole overheid kloogt over een door de lokole overheid ol don niet
verrichte hondeling of prestotie.

$2. Een klocht kon zowel betrekking hebben op:
. een foutief verrichten von een hondeling of prestotie;
. het ofwijken von de vostgelegde of gebruikelijke werkwijze;
. heT niet uitvoeren von een hondeling of prestotie.

$3. Een hondeling of prestotie kon zowel betrekking hebben op:
. een behondelíngswijze von een ombtenoor;
. een termijn;
. een beslissing von een ombtenoor.

Arlikel 2

$ 1. HeT ombTel'rjk korokter von het klochtenbehondelingsysteem heeft ols gevolg dol er geen
klochten over de werking of de beslissingen von de lokole instellingen worden behondeld door
hiervoor ondere procedures reeds gelden:

. voor de gemeenterood: vezoekschriftenprocedure op grond von het gemeendecreet
(gemeentedecreet von 15 juli 2005. ort. 20.l : ieder heeft het recht vezoekschriften, door
een of meer personen. onderiekend, schriftel'rjk bij de gemeenterood ín te dienen);

. voor de gemeenterood en hel college von burgemeester en schepenen:
vezoekschríftenprocedure op grond von de GrondweT þrt.28 G.W.: ieder heeft het
recht veaoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbore
overheden in te dienen. Alleen de gestelde overheden hebben het recht
vezoekschriften in gemeenschoppelijke noom in te díenen).

De klochtenprocedure is niet von toepossing op olgemene klochten over de regelgeving,
olgemene klochten over het (ol don niet) gevoerde beleid of klochten over
beleidsvoornemens of verkloringen.
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$2. Deze klochtenprocedure is niet von toepossing op vrogen om informotie, meldingen
(= oongifte von een feitelijke voststelling), suggesties, beroepen (woor ondere wettelijk
vostgelegde procedures von toepossing zijn), bezworen (woor ondere wettel'tjk vostgelegde
procedures von toepossing zijn), petilies en burgervoorsiellen.

Artìkel 3

Een medewerker von de gemeentelijke dienslen kon nel zools een burger een klocht uiten
volgens deze klochtenprocedure.

Artíkel 4

Als klochtenbehondeloor bijeen klocht tegen een persoon treedl op:
. de beoordelingscommissie von de gemeenterood indien het een klocht betreft tegen

een gedroging von de gemeentesecreloris of gemeenteontvonger;
. de gemeentesecretoris en gemeenteontvonger indien het een klocht betreff over een

lid von het monogementteom, de gemeentesecretoris en de gemeenteontvonger
uitgezonderd;

. hei monogementteom indien het over een ombtenoor von de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw goot, de leden von het monogementteom uitgezonderd.

Artìkel 5

De klochtencoördinotor is de communicotieombtenoor, diensthoofd von de dienst
Communicotie, lnformotie en Documenlotie, of bij ofwezigheid een medewerker von deze
diensl. De klochtencoördínotor registreert en dispotcht olle klochten en ziet er op toe dot de
behondeling von een klocht conform de klochtenprocedure verloopt.

Arlíkel 6

Klochten worden behondeld volgens de procesbeschrijving opgenomen in bijloge l.

Artìkel 7

Elke burger, die een klocht uit, heeft recht op een klontvriendelijke en grondige behondeling
von z'rjn klocht.

ArtÍkel I
$ l. Per kwortoolwordt von de behondelde klochten een verslog gemookt en oon het college
von burgemeester en schepenen geropporleerd.

$2. Joorl'rjks wordt een verslog opgemookt en oon de gemeenterood geropporteerd.

Arlikel I
Deze regelgevíng treedt in werking vonof I oktober 2002.
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