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Hoofdsluk

I

:Aloemene bepolinoen

Artikel I
Het schoolreglemenl regelt de verhouding lussen leerlingen en hun ouders enezijds en de
school/het schoolbesfuur ondezijds.

Ar|íkel

2

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedogogisch project von
de school voor okkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwoorde.
Hef schoolreglement wordt door de directeur voorofgoond oon elke inschrijving von de leerling
schrifielijk of vio elektronische droger en met ioelichting, indien de ouders d¡t wensen
(schoolwebsile, e-moil, ...) ter beschikking gesteld. Bij elke w'rjziging von het schoolreglement
informeert de directeur de ouders schriftelijk of vio elektronische droger en met toelichiing, Índien
de ouders dit wensen. De ouders verkloren zich opnieuw schriftelijk okkoord. lndien de ouders zich
mef de w'rjziging niet okkoord verkloren, don wordt oon de inschrijving von het kind een einde
gesteld op 3l ougustus von het lopende schooljoor. De school vroogt de ouders of ze ook een
popieren versie von het schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter
beschikking.

Artìkel

3

Dit schoolreglement eerbiedigt de internotionoolrechtel'rjke en grondwettel'rjke beginselen inzoke
de rechten von de mens en von het kind in heT bi1'zonder.

Arlìkel

4

Voor de toepossing von dit schoolreglement wordt versfoon onder:

lo Aongetekend: met oongetekende brief of tegen ofgifte von een gedoteerd
ontvongstbewijs.

2

Afsprokennoto: het geheelvon concreie ofsproken die de werking von de school regelen.

30 Dírecteur: de directeur von de school of zijn ofgevoordígde.
40 Extro-murosoctivileiten: octiviteiÌen von één of méér schooldogen die plootsvinden buiten
de schoolmuren en worden georgoniseerd voor één of meer leerlingengroepen.

50 Klossenrood: teom von personeelsleden dot onder leiding von de directeur of

z'rjn

ofgevoordigde somen de verontwoordelijkheid droogt of zol drogen voor de begeleiding
von en het onderwijs oon een bepoolde leerlingengroep of individuele leerling.

6o Leerlingen: de kínderen die regelmotíg
7o Reqelmotige leerlinqen:

-

zijn ingeschreven in

de bosisschool.

voldoet oon de toelotingsvoorwoorden of w'rjkt hiervon wettel'rjk of
is slechts in één school ingeschreven, beholve ols het kind ingeschreven is in een
ziekenhuisschool (type 5)
is oonwezig en neemf deel oon de onderw'rjsoctiviteiten, beholve bijgewettigde
ofwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelnome oon een toolbod wordt ols zodonig

Bo Leerlinqengroep: een oontol leerlingen dot somen voor een bepoolde periode eenzelfde
opvoedings- of onderwijsoctiviteit volgt.

90

LOP:

het lokool overlegplotform.

lOoOuders: de personen die het ouderlijk gezog uítoefenen
minderjorige onder hun beworing hebben.

of in rechte of in feite

de

ll'Pedoooqisch project: het geheel von de fundomentele uifgongspunten dot door een
schoolbestuur voor een school en hoor werking wordt bepoold.

4
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l2o School: het pedogogisch geheel, woor onderw'rjs wordt georgoniseerd en dot onder leiding

stoot von de directeur.
l3o Schoolbestuur: de inrichtende mocht die verontwoordel'tjk is voor de scholen von de
gemeente Sint-Pielers-Leeuw nl. de gemeenterood. lnzoke doden von dogel'tjks beheer is

het college von burgemeester en schepenen bevoegd.

l4oschoolrood: is een officieel insprookorgoon woorin ouders, personeel en personen von de
lokole gemeenschop vertegenwoordigd zijn.

weekdogen von moondog tot vrijdog. met uitzondering von feestdogen en
dogen die vollen iijdens de herfsi-. kerst-, krokus- en poosvokontie.
I óo Schooldoq: een dog woorop leerlinggebonden octiviteifen georgoniseerd zi¡n, met
uitzondering von zoterdog, zondog en de schoolvokonties.
l5o Werkdog:

Hoofdsluk
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5

:Procedure von inschriivinq en schoolveronderino

Toelofíngsvoorwoorden

Toelotinosvoorwoorden kleuteronderwijs
Om toegeloten worden in het kleuteronderw'rjs moet een kind tenminste twee en een holf joor oud
een kleuter, op het momenf von inschrijving nog geen drie joor is, kon hij in het gewoon
bosisonderw'rjs slechts toegeloten worden op één von de volgende instopdoto:

z'rjn. Als

-

de eerste schooldog
de eersle schooldog
de eerste schooldog
de eerste schooldog
de eerste schooldog
de eerste schooldog
de eerste schooldog

no de zomervokontie
no de herfstvokontie
no de kerstvokontie
von februori
no de krokusvokontie
no de poosvokontie
no Hemelvoort

Toelolinçrsvoorwoorden looer onderwûs

Om in hei loger onderw'rjs toegeloten te worden, moef een leerling zes joor z\n voor I jonuori von
het lopende schooljoor én ten minste heÌ voorgoonde schooljoor ingeschreven zijn geweest in een
door de Vloomse Gemeenschop erkende Nederlondstolige school voor kleuteronderwijs en
gedurende die periode ten minste 250 holve dogen oonwezig zijn geweest.

de kleuter geen 250 holve dogen of meer oonwezig is geweest, don moet de klossenrood z'ljn
toelotíng geven om te kunnen storten in hei loger onderw'tjs. De beslissing en motivotie wordt oon
de ouders meegedeeld uiterl'rjk l0 schooldogen no de eersie schooldog von september of de
Als

inschrijving.

Uitzonderingen:
. Een leerling die een joor te vroeg wil instoppen in het loger onderwijs (5 joor ten lootste op
3l december von het lopende schooljoor) wordt enkel ingeschreven. no odvies von het
CLB en no toeloting von de klossenrood. Het beslissingsrecht von de ouders vervolt hier. De
beslissing en motivotie wordt oon de ouders meegedeeld uiterlijk l0 schooldogen no de
eerste schooldog von september of de inschr'tjving.

o
¡

Voor zij-inslromers von 7 joor of ouder gelden de bovenstoonde voorwoorden niet.

ln het gewoon onderwijs volgt een leerling normool zes joor, moor minimool vier joor en
moximool ocht joor, les in het loger onderw'rjs. Een leerling die vijftien joor wordt vóór
ì jonuori von het lopende schooljoor kon geen loger onderwijs meer volgen. Voor toeloting
tot het ochtste joor is een gunstig odvies von de klossenrood en een odvies von het CLB
vereist.

¡

Wonneer een leerlíng een deel von z'rjn schoolloopboon in het gewoon onderwijs en een
onder deel in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebrocht, don is de mogel'tjke duur
von hef loger onderwijs moximool9 joor.

Schoolreglement gemeentelijke bosisscholen Sint-Pielers-Leeuw
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Ariîkel

ó

lnsc hrijven

Afsproken inzoke inschrijvingen, inschrijvingsmomenten en voorwoorden worden vostgelegd in het
Lokool Overleg Plotform (LOP) von Beersel, Holle en Sint-Pieters-Leeuw. Alle scholen in onze LOPregio werken met een centrool oonmeldingsregister. Meer informotie hieromtrent is terug te vinden
op de website von de school en de gemeente.

Ariíkel

7

Weigeríng

Het schoolbestuur weigert de inschriivíno in voloende gevollen:

.
.
.
.

Als de leerling niet voldoet
op schoolínsTopT.

/

zol voldoen oon de toelotingsvoorwoorden op

de dog dot

h'rj

de ouders von de leerlingen niet insiemmen met het schoolreglement en/of
pedogogisch project von de school.
Als een inschrijving tot doel heeft dot de betrokken leerling in dot schooljoor ofwisselend
noor verschillende scholen zol goon.
Wonneer de copociteit overschreden wordt.
Als

Het schoolbestuur kon de inschrijving von een leerling weiçreren:

.

Als een leerling het lopende, het vorige of hel dooroon voorofgoonde schooljoor omwille
von een tuchtprocedure definitief werd uiigesloten, kon het schoolbestuur de inschrijving

von een leerling weigeren.

.

Als

de copocileit voor onderstolíge nieuwkomers

is

bereikt

lnschriivinq onder ontbÍndende voorwoorde:

Een leerling met een ottest buitengewoon onderwijs, uiigezonderd het ottest type B, kon
ingeschreven worden onder de ontbindende voorwoorde von onvoldoende droogkrocht binnen
het schoolteom. ln voorkomend gevol zol hel schoolteom de onvoldoende droogkrochi oontonen
no horen von de ouders en CLB. Het schoolteom motiveert de beslissing binnen de vier werkdogen
no het be,äindigen von de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dog von de
beslissing het stotuut von ingeschreven leerling.

Arlìkel

8

Schoolverandering

De verontwoordelijkheid voor het veronderen von school in de loop von een schooljoor ligt bij de
ouders. De nieuwe ínschrijving geldt vonof de dog woorop de directíe von de nieuwe school de
schoolverondering schriftel'rjk heeft meegedeeld oon de directie von de oorspronkelijke school.

Bij verondering von school door een leerling worden tussen de betrokken

scholen

leerlingengegevens overgedrogen onder de volgende gezomenlijke voorwoorden:
ìo de gegevens hebben enkel betrekking op

2o de overdrocht gebeurt enkel

de leerlingspecifieke onderwijsloopboon;

in hef belong von de persoon op wie

de
onderw'rjsloopboo n betrekkin g heeft;
3" tenzij de regelgeving de overdrocht verplichi stelt, gebeurt de overdrocht niet indien
de ouders er zich expliciet tegen vezetien, no, op hun veaoek, de gegevens le hebben
ingezien.
Een kopie von een verslog of een gemotiveerd verslog von een CLB moet verplicht overgedrogen
worden von de oude school noor de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrochten
niet vezetten.
Gegevens die betrekking hebben op schending von leefregels door de leerling mogen nooit oon
de nieuwe school doorgegeven worden.
Bijschoolverondering deelt de school hel oontol holve dogen ongewettigde ofwezigheid von het
lopende schooljoor mee oon de nieuwe school.
Schoolverondering von het gewoon noor het buitengewoon bosisonderwijs kon onmiddellijk zodro
de ouders over een verslog beschikken.

6
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Hoofdstuk3 :Enqoqementsverklorinq
Artìkel9
S

I

Oudercontocien
De school orgoniseert op geregelde t'rjdstippen oudercontocten. De ouders en de school
zelf kunnen op eigen initiotief bijkomende oudercontocten voorstellen. De ouder(s) woont
(wonen) de oudercontoclen b'rj.
Meer informotie is ierug te vinden in de ofsprokennoto

S

2

Voldoende oonwezigheid

De ouders zorgen eryoor dot hun kind elke schooldog en op tijd noor school komt. Dit
verhoogt de konsen op schoolse successen. ln het gevol een kind problemotîsch
(ongewettigd) ofwezig is, zol de school contoct opnemen met de ouders. lndien het kind
vijf of meer holve dogen ongewettigd ofwezig is. moet de school het CLB inschokelen.
S

3

Deelnemen oon individuele begeleiding
Sommige kinderen hebben nood oon een individuele begeleiding. Voor kinderen die door
nood oon hebben, werkt de school vormen von individuele ondersteuning uit en ze mooki
doorover ofsproken met de ouders zools voorzien in het zorg- en gelijke
onderwijskonsenbeleid von de school. De ouders ondersteunen op een positieve monier de
mootregelen die in somensprook genomen zijn.

S

4

Nederlonds

is

de onderwijstoolvon de school

Onze school is een Nederlondstolíge school. Niet olle ouders voeden hun kind op in het
Nederlonds. Dii kon erToe leiden dot hun kind het wot moeÌlijker heeft b'rj het leren. Wij ols
school engogeren er ons toe olle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
toolontwikkeling.

De ouders stoon posÍtief ten oonzien von extro initiotieven en mootregelen (tooltroject
en/of toolbod) die de school neemt om de toolochterstond von hun kind weg te werken
en doen er olles oon om hun kind, ook in de vr'rje tijd, te stimuleren bij het leren von
Nederlonds.
Dit kon onder meer

-

-

door:

zelf lessen Nederlonds te volgen

te zorgen voor een Nederlondstolige begeleiding von uw kind bij hef moken von zijn
huisfook, b'rj het leren von zijn lessen,...
uw kind te loten oonsluiten bij een Nederlondsiolige jeugdbeweging, sportclub,
culTuurgroep. ocodemie,...
uw kind dogel'rjks noor Nederlondstolige tv- of rodioprogrommo's te loten
kijken/luisteren en er somen met hem/hoor over te proten.
geregeld Nederlondstolige boeken uit te lenen in de bibliotheek en uw kind
oonsporen erin fe lezen
uw kind. in zijn vr'rje t'rjd, geregeld te loten spelen mei z'tjn Nederlondstolige vriendjes
uw kind in te schrijven voor Nederlondstolige vokontieoctiviteiien
uw kind in le schrijven voor Nederlondstolige toolkompen

Schoolreglement gemeenlelijke bosisscholen Sint-PieTers-Leeuw
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Hoofdsluk4

:Sponsorinq

Artikel I0

I

De school werkt voor het bereiken von de eindtermen en het nostreven von
ontwikkelingsdoelen mei de middelen die door de Vloomse Gemeenschop en door het
schoolbestuur ter beschikking worden gesteld.

52

Om de bijdrogen von de ouders inzoke niet-eindlermgebonden onderwijskosten te
beperken, kon de school gebruik moken von geldel'rjke en niet-geldelijke ondersteuning

S

door derden.

$3
54

Dergel'rjke ondersteuning in de vorm von mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
tot doel hebben de verkoop von producten of diensten te bevorderen, kon enkel in gevol
von foculiolieve octiviteiten en no overleg in de schoolrood.
De school zol in gevol von dergel'rjke ondersteuning enkel vermelden dot de octiviteit of
een gedeelie von de ociiviteit ingericht werd door middel von een gift. een schenking, een
grotis prestotie of een prestotie verricht onder de reële prijs door een bij nome genoemde

notuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

S5

De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:

lo

Deze mededelingen kennelijk verenigboor zijn meT

de

pedogogische en

onderw'rjskundige token en doelstellingen von de school.

20
Só

Deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwoordigheid, de betrouwboorheid
en de onofhonkelijkheid von de school niet in het gedrong brengen.

ln gevol von vrogen of problemen met betrekking tot de geldel'rjke of niel-geldelijke
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

Hoofdstuk5 :Kostenbeheersinq
Artíkel
S

I

ll
Kosfeloos

Hei schoolbestuur vroogt geen direct of indirect inschr'rjvingsgeld. Het schoolbestuur vroogt
evenmin een bijdroge voor onderwijsgebonden kosten die noodzokelijk zijn om een

eindterm te reoliseren of een ontwikkelingsdoel no te streven.

De school stelt het moteriool dot nodig is om de eindtermen te beholen grotis ter
beschikking. Dit moteriool blijft eigendom von de school. Het moteriool nodig voor
huistoken en lessen wordt ook ter beschikking gesteld, moor moet no gebruik terug
binnen geleverd worden.
Als dit moteriool verloren wordt gedoon of er schode wordt oon toegediend door de
leerling zol dit vergoed worden door de ouders.

lijst met moleriolen

Voorbeelden

Bewegingsmoteriool

Touwen, (klim)toestellen, driewielers,

Constructiemoteriool

Korton. hout, hechtingen, gereedschop,
kotrollen, tondwielen, bouwdozen, ...

Hondboeken, schriften, werkboeken en bloodies. fotokooieen. soffwore
ICT

B

-moteriool

Computers inclusief internet, tv, rodio,

telefoon....
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(Verklorend) woordenboek, (kinder)kront,
jeugdencyclopedie,
documentotiecentrum, cd- rom, dvd,
klonk- en beeldmoteriool,
Prentenboeken, (voor) leesboeken,

lnformotiebronnen

Kinderliterotuur

kinderromons, poëzie. strips, ...
L'rjm, schoor. grondstoffen, textiel,
Spelmoieriool, lees- en rekenmoteriool,
denkspellen, moteriool voor socioemotionele ontwikkeling, ...
Lot, groodboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok (onoloog en digitool),
thermometer, weegschool
Audiovisuele toestellen, fototoestel,
cosefterecorder, dvd-speler, ...
Trommels, fluiten, ...
Schooloqendo, kolender, doqindelinq,
Potlood, pen, ...
Stiften, kleurpotloden, verf. penselen,

Knutselmoteriool
Leer- en ontwikkelingsmoteriool

Meetmoleriool
Multimediomoteriool
Muziekinstrumenten
Plonningsmoteriool
Schriifqerief
Tekenoerief
Atlos. globe, koorten, kompos, posser,
tweetolige olfobetische woordenlijst,
zokrekenmochine

S2

Scherpe moximumfoctuur
Het schoolbestuur kon echter een beperkte bljdroge vrogen voor kosfen die ze mookt om
de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen. Dit gebeurt steeds no overleg
met de schoolrood.
Het goot over volgende b'rjdrogen:

l. de toegongspr'rjs

2.
3.
4.
5.
6.

voor het zwembod, met uitzondering von de leerlingengroep
woorvoor de toegongspr'rjs door de Vloomse Gemeenschop wordt gedrogen;
de foegongspr'rjs bij pedogogisch-didoctische uitstoppen;
de deelnomekosten bij eendoogse extro-murosoctiviteiten;
de vervoerkosten bij pedogog¡sch-didoctische uitstoppen, eendoogse extromurosoctiviteiten;
de oonkoopprijs von turn- en zwemkledíj;
de kosten bijoccosionele octiviteiten, projecten en feestoctiviteiten.

De moximum bijdroge per schooljoor
s3

is

terug te vinden in de ofsprokennoto.

Minder scherpe moximumfociuur - Meerdooose exfro murosoctiviteiten.

Voor meerdoogse extro-murosoctiviteiten kon enkel in de logere school een bijdroge
gevrogd worden. Dit gebeurt no overleg met de schoolrood.
De moximum bijdroge over de gonse duur von hei loger onderwijs is terug te vinden in de
ofsprokennoto.
s4

Bijdrogereoeling
De school biedt volgende diensten en moTeriool oon tegen beloling:

l. veryoer en deelnome oon buitenschoolse
2. turn T-shirt;
3. buitenschoolse opvong;
4. middogtoezicht;
5. mooltijden;
6. obonnementen voor tijdschriften;
7. nieuwjoorsbríeven;

B.

9.

octiviteiten;

klosfoto's;
steunocties.
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De ouders kiezen hierbij of ze von deze diensten gebruik moken of niet.
De focultotieve b'rjdrogen zijn terug te vínden in de ofsprokennoto.
s5

Bosisuifrusting

De school verwocht dot de leerlingen over bepoolde zoken beschikken. De bosisuitrusting

volt ten losle von de ouders. Het ovezicht wordt op het einde von het schooljoor
meegedeeld oon de ouders.
só

Betolingen
De betolingen worden gedoon vio de moondelijks foctuur. Het betolen per domiciliëring
mogelijk.

is

ln gevolvon vrogen en problemen omtrent de bijdroge richt men zich tot de directeur.

Meer specifieke uitleg met betrekking tot de kosten en b'rjdrogen is opgenomen in de
ofsprokennoto von de school.
Hoofdsluk

ó

:Exlro-murosocliviteiten

Artikel l2
Extro-murosoctivÍteiten z'rjn ociiviteiten von één of meerdere schooldogen die ploots vinden builen
de schoolmuren en worden georgoniseerd voor één of meer leerlingengroepen.
De school streeft ernoor dot olle leerlingen deelnemen oon de extro-murosocliviteiten, oongezien
ze deeluitmoken von het leerprogrommo.
De ouders worden lijdig ge'ihformeerd over de geplonde extro-murosoctiviteiten.

Ouders hebben echier het recht om hun kínderen niet mee te lolen goon op extromurosoctiviteiten von een volledige dog of meer. Ze moeten deze weigering schriftel'rjk kenboor
moken oon de school.
Als de leerling niet deelneemt don moet de leerling toch
leerlingen vooziet de schooleen oongepost progrommo.

op school oonwezíg zíjn. Voor deze

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georgoniseerd worden, vollen hier niet onder.

7
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Hoofdstuk

:Huiswerk. oqendo's. ropporten, evoluolie en schoolloopboon

Artikel
Scfroologendo
ln de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. De ouders poroferen wekel'ljks
het heen-en-weerschrift. ln het loger onderwijs kr'rjgen de leerlingen een schoologendo. Hierin
worden de token von de leerlingen en mededelingen voor ouders dogel'tjks genoteerd. De ouders
poroferen dogelijks de schoologendo.
De ouders kunnen eveneens mededelingen, vrogen oon de leroor overmoken.

Aríìkel

l4

Huîswerk en lessen

De huiswerken en lessen worden genoteerd in de schoologendo

Moondog, dinsdog en donderdog z'rjn de voste huiswerkdogen woorop er nieuwe loken en lessen
kunnen gegeven worden. Op woensdog en vrijdog zol er misschien ook gewerkt moeten worden,
moor don goot het niet om nieuwe token.
Wij verwochten dot ouders zích b'lj de begeleiding von hun kinderen ols "cooch" opsTellen, door
ínieresse te tonen en no Îe kijken of de token uitgevoerd werden. De verbetering en het uitleggen

von de leerstof

is

de took von de klosleerkrocht.

lndien een leerling zijn huiswerk níet gemookt heeft, zol er door de klosleerkrochf mootregelen
getroffen worden.

10
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lndien een leerling z'ljn huistook vergeten is op school, is het niet de bedoeling dot men noor school
ferug komt om het vergeien huiswerk te komen opholen.

Arlíkel

l5

Ropporl en eyoluofíe

Een synthese von de evoluotíegegevens von de leerling wordt neergeschreven in een ropport. Dit
ropport wordl bezorgd oon de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het ropport wordt, in
de loop von het schooljoor, ondertekend terugbezorgd oon de groepsleroor. De ouders behouden
het ropport op het einde von hei schooljoor.

Artìkel

I

$

l6

Scfioolloopboon
Op voorwoorde dot oon olle toelotingsvoorwoorden voldoon

is, nemen

de ouders von de

leerling de eindbeslissing inzoke:

de overgong von kleuter- noor loger onderwijs, no kennisneming von en toelichting bij
de odviezen von de klossenrood en von het CLB;
een joor longer in hef kleuteronderw'rjs, no kennisnome en toelichting bij de odviezen
von de klossenrood en het CLB
het volgen von nog één schooljoor loger onderwijs. ols de leerling 14 joor wordt voor
I jonuori von het lopende schooljoor, en dit no kennisneming von en toelichting bij
het gunstig odvies von de klossenrood en het odvies von het CLB.

s2

Een leerling die een joor te vroeg wil instoppen in het loger onderwijs (5 joor ten lootste op

3l december von het lopende schooljoor) wordt enkel ingeschreven, no odvies von het
CLB en no ioeloting von de klossenrood. Geeft de klossenrood geen loeloting. don vervolt
het beslissingsrecht von de ouders.

ln olle ondere gevollen neemt de school de

s3

eindbeslissing inzoke

het ol don niei

zittenblijven of versnellen von de leerling.
Een school die beslist het leerproces von een leerling te onderbreken door deze leerling hei

oonbod von het ofgelopen schooljoor gedurende het dooropvolgende schooljoor
nogmools te loten volgen. neemt deze beslissíng no overleg met het CLB. De beslissing
wordt oon de ouders schriftel'rjk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt
mee welke bijzondere oondochtspunten er in heT dooropvolgende schooljoor voor de
leerling zijn. ln het leerlingendossier bewoort de school de odviezen von de klossenrood en
het CLB enlof het bewijsstuk wooruit blijkT dot ouders kennis hebben genomen en
toelichting hebben gekregen bij hei odvies von de klossenrood en CLB.
Hoofdsluk
Artikel

8
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:Afwezioheden en te lqql komen
Afwezigheden

Zowel voor kleuters ols voor leerlingen loger onderwijs is een voldoende oonwezigheid essentieel
voor een succesvolle schoolloopboon.
S

I

Kleuteronderwüs

Er is geen medisch oltesl nodig voor ofwezigheden von kleuters. Afwezigheden worden telefonisch
of schriftel'rjk meegedeeld oon de directeur. Voor een leerplichtige leerling die nog een joor in het
kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels von het loger onderwijs.

S2
l'

Loger onderwijs

Afwezigheid wegens ziekte:

o)

Een verkloring von ziekte ondertekend en gedoteerd door een ouder. Dii kon hoogstens
vier mool per schooljoor worden ingediend. De verkloring vermeldt de noom von de
leerling, de klosgroep, de reden von ofwezigheid, de begindotum en de vermoedelijke

einddotum.
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b)

Een medísch ottest:

-

Als ouders ol vier mool per schooljoor zelf een verkloring wegens zÍekIe hebben
ingediend.
Bijeen ofwezigheid wegens ziekte von meer don drie opeenvolgende kolenderdogen.

2" Afwezigheid von rechtswege:
Bij een ofwezigheid von rechtswege bezorgen de ouders oon de dírecteur of de groepsleroor
een ondertekende verkloring of een officieel documeni. De verkloring vermeldt de noom von
de leerling, de klosgroep, de reden von ofwezigheid, de begindotum en de vermoedelijke
einddotum.

Het goot om volgende gevollen:
het b'rjwonen von een fomilierood;

-

-

het bijwonen von een begrofenis- of huwelüksplechtigheid von een persoon die
onder heTzelfde dok wooni ols de leerling of von een bloed- of oonverwont von de
leerling;
de oproeping of dogvoording voor de rechtbonk;
het onderworpen worden oon mootregelen in hel koder von de bijzondere
jeugdzorg en de jeugdbescherming;
de onbereikboorheid of ontoegonkelijkheÍd von de school door overmocht;
het beleven von feestdogen die inherent zijn oon de door de grondwet erkende
levensbeschouwel'rjke overtuiging von een leerlÍng;
het octief deelnemen in het koder von een individuele selectie of lidmootschop von
een verenigÍng ols topsporÌbelofte oon sportieve monifestoties. Moximool l0 ol don
niet gespreide holve schooldogen per schooljoor.

3" Afwezigheid mits voorofgoondel'rjke toestemming von de directeur:
Bij een ofwezigheid met toesfemming von de directeur bezorgen de ouders oon de directeur of
de groepsleroor een ondertekende verkloring of een officieel document. De verkloring vermeldt
de noom von de leerling. de klosgroep, de reden von ofwezigheid, de begindofum en de
vermoedelijke einddotum.

4" Afwezigheid wegens verplootsingen von de trekkende bevolking
ln uilzonderlijke omstondigheden kon de ofwezigheid von kinderen von binnenschippers, kermisen circusexploiionien en -ortiesten en woonwogenbewoners gewettigd zijn om de ouders te
vergezellen tijdens hun verplooisingen. De ofsproken over de modolíteiten oongoonde het
onderw'rjs op ofstond en oongoonde de communicotie tussen de school en de ouders worden
vostgelegd in een overeenkomst tussen de direcieur en de ouders.
5o Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnostíek mits toestemming
von de directie

Deze cotegorie ofwezigheden kon slechts toegestoon worden voor moxirnoo/ zes lestijden per
betrokken
topsportbelofte over een dossier beschikt dot volgende elementen bevot:
- een gemotiveerde oonvroog von de ouders;
- een verkloring von een bijde Vloomse sportfederotie oongesloten sporlfederotie;
- een medisch oTtest von een sportorts verbonden oon een erkend keuríngscentrum
von de Vloomse Gemeenschop;
- een okkoord von de directie.
De directie is hiertoe niet verplicht en kon de oonvroog dus ook weigeren, zelfs ol is oon olle
voorwoorden voldoon.

week (verplootsingen inbegrepen) en kon enkel ols de school voor de

ó' Afwezigheden

o)

de ofwezigheid omwille von revolidotie no ziekte of ongevol, en dit gedurende moximool
150

12

omwille von revolidotie tijdens de lesuren

minuten per week. verplootsing inbegrepen.
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Om een beslissing te kunnen nemen, moel de school beschikken over een dossier dot
minstens de volgende elementen bevot:
een verkloring von de ouders woorom de revolidotie t'tjdens de lestijden moet

-

-

plootsvinden;
een medisch ottest wooruit de noodzokel'rjkheid, de frequentie en de duur von de
revolidotie blijkt;
een odvies, geformuleerd door het CLB, no overleg met de klossenrood en de
ouders;
een toestemming von de directeur voor een periode die de duur von de
behondeling, vermeld in het medisch oTtest, niet kon overschrijden.

Uitzonderl'rjk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig odvies von de orts
von het CLB. in overleg met de klossenrood en de ouders.

B) de ofwezigheid gedurende moximool
de behondeling von een stoornis die

is

.l50

minuten per week, verplootsing inbegrepen voor
vostgelegd in een officiële diognose.

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dot ten
minste de volgende elementen bevot:
- een verkloring von de ouders woorom de revolidotie tijdens de lestijden moet
ploofsvinden;
- een odvies, geformuleerd door het CLB in overleg mef de klossenrood en de ouders;
- een somenwerkingsovereenkomst tussen de schoolen de revolidotieverslrekker. De
revolÍdotieverstrekker bezorgt op heI einde von elk schooljoor een evoluotieverslog;
- een toestemming von de directeur, die joorlijks vernieuwd en gemotiveerd moet
worden. rekening houdend met het evoluotieverslog wooryon sproke in punt 3).

ln uitzonderl'rjke omstondigheden en mits gunstig odvies von hel CLB in overleg met de
klossenrood en de ouders, kon de moximumduur von 150 minuten voor leerplichtige kleuters
uitgebreid worden tot 200 minuten, verplootsing inbegrepen.
Voor leerlingen die vollen onder de toepossing von heT besluit von de Vloomse Regering
von l2 december 2003 betreffende de iniegrotie von leerlingen met een motige of ernstíge
verstondelijke hondicop in het gewoon loger en secundoir onderwijs kon de ofwezigheid
moximool 250 minuten per week bedrogen. verplootsing inbegrepen.

53

De ouders melden de vermelde ofweziqheden indíen mogelijk ook telefonisch oon de
directeur of het secretorioot.

S4

Problemotische ofwezigheden

Alle ofwezigheden die niet z'rjn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zools beschreven
onder $2 worden ten oonzien von de leerling beschouwd ols problemotische ofwezigheden. Ook
ofwezigheden gewettigd door een iwijfelochtig medisch oltest, met nome de 'dixii' ottesten,
geontidoteerde ottesten en oitesten die een niet medische reden vermelden, worden ols
problemotísche ofwezígheden beschouwd. ln deze gevollen zol de directeur conlocf opnemen
met de ouders. De ouders kunnen deze ofwezigheid olsnog wettigen. Vonof 5 holve schooldogen
problemotische ofwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte von het CLB. Het
CLB vooziet begeleiding voor de betrokken leerling in somenwerking met de school.

Artikel
S

I

l8

fe lool komen

Leerlingen moeten t'rjdig oonwezigzi¡n
Een leerling die toch te loot komt, begeeft zích zo spoedig mogelijk noor het secretorioot
en doorno noor de klosgroep. De ouders worden bij herhooldel'úk te lool komen von hun
kind gecontocteerd door de directie/leerkrqcht. Ze moken hierover ofsproken.

$2

ln uitzonderlijke gevollen kon een leerling die doorvoor een gewettigde reden heeft, de
school voor het einde von de schooldog verloten. Dit kon enkel no toestemming von de
directeur.

Schoolreglement gemeentelijke bosísscholen Sint-Pieters-Leeuw

13

9 :Schorsino von de lessen weqens bepoolde omslondiqheden
ArlÍkel l9 Overmochl
De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst
SI

Hoofdstuk

wegens overmochf. Hieronder verstoot men een onvooziene nief-toerekenbore plotselinge
gebeurtenis die het onmogel'rjk mookt om de lessen te lolen doorgoon.

S2 De directeur brengt de ouders hiervon, voor zover mogelijk, schriftelijk op de hoogte.
Arlîkel20 Pedogogischesfudiedogen
De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep moximum onderholve
SI
dog per schooljoor worden geschorst voor het houden von pedogogische studiedogen
voor de leroors.

S2

Deze studiedogen worden bekendgemookt voor 30 juni von het schooljoor en
vinden in de ofsprokennoto.

Artikel

2l

z'rjn

lerug te

Focullolìeve vríje dogen

I

De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep 2 dogen per schooljoor
worden geschorst. Deze dogen kunnen ook in holve dogen opgenomen worden.

52

Deze vrije dogen worden bekendgemookt voor 30 juni von het schooljoor en zijn terug te
vinden in de ofsprokennoto.

Artikel

22

S

Sfokíng

I

ln gevol von stoking zol het schoolbestuur zorgen voor het nodÍge toezichT op de leerlingen.
Enkel indien het niet mogel'rjk is om in voldoende toezicht te voozien, zullen de lessen
worden geschorsf.

52

De direcleur brengt de ouders schrifTel'rjk op de hoogte von de mootregelen die zullen
worden genomen.

Ariíkel

23

$

S

I

S2

De lessen kunnen moximum één dog per schooljoor worden geschorst wonneer de lokolen
verkiezingen zijn gebruikt voor het inrichten von
gsbureous.
stemopnemin

noor oonleiding von de

De directeur brengt de ouders hiervon schriftelijk op de hoogte.

Hoofdstuk
uitsluitinq

Ar|îkel

Verkíezíngen

l0

24

:Schendinq von

de leefreoels,

prevenlieve schorsino. tiideliike

S

I

s2

t4

25

definitieve

[eefregels

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels von de school no
opgenomen in de ofsprokennolo von de school.

Artíkel

en

te leven. Deze leefregels

zijn

Schending von de leefregels en ordemoolregelen

lndien een leerling door zijn gedrog de leefregels schendt of de goede orde in de school in
het gedrong brengt, kunnen moolregelen worden genomen.
Deze mootregelen kunnen zijn:

.
.
.

een mondelinge opmerking;
een schriftel'rjke opmerking in de schoologendo of het heen-en-weerschrifi die de
ouders ondertekenen voor gezien;
een extro took die de ouders ondertekenen voor gezien;
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Deze opsomming sluit niet uit dot een ondere mootregel wordt genomen, oongepost oon het
onbehoorl'rjk gedrog von de leerling. Deze mooTregelen kunnen worden genomen door de
directeur of elk personeelslid von de school met een kíndgebonden opdrocht.
S

3

Meer verregoonde mooiregelen kunnen zijn:
een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur mookt hiervon
melding in de schoologendo of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor
gezien.
. De groepsleroor en/of de directeur nemen contoct op mei de ouders en bespreken het
gedrog von de leerling. Von dit contoct wordt een verslog gemookt. Het verslog wordt
door de ouders ondertekend voor gezien;
r preverìtieve schorsing :
Een preventieve schorsing is een uitzonderl'rjke mootregel die de directeur voor een
leerplichtige leerling in hei loger onderwijs kon honteren ols beworende mootregel. om
de leefregels te hondhoven en om te kunnen nogoon of een tuchtsonctie oongewezen
is. De leerling mog gedurende moximool vijf opeenvolgende schooldogen de lessen en
octivileifen von z'rjn leerlingengroep niet volgen. De directeur kon, mits motivering oon
de ouders, beslissen om die periode eenmolig met moximool v'rjf opeenvolgende
schooldogen te verlengen indien door externe foctoren het tuchtondezoek niet binnen
die eerste periode kon worden ofgerond. De preventÍeve schorsing kon onmiddellijk
uitwerking hebben en de school stelt de ouders in kennis von de preventieve schorsing.
De school vooziet opvong voor de leerling, tenzij de school oon de ouders motiveert
woorom dit niet hoolboor is.

$

4

lndíen vermelde mootregelen niet het gewenste effect hebben, kon een individueel
begeleidingsplon met meer bindende gedrogsregels worden vostgelegd door de directeur.
Dit moet ertoe bijdrogen dot een goede somenwerking met personeelsleden en/of
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. Dit begeleidingsplon wordt opgesteld door de
groepsleroor, de zorgcoördinotor en de directeur. Het wordt steeds besproken met de
ouders. Het wordt von krochi von zodro de ouders het begeleidingsplon ondertekenen voor
okkoord. lndien de ouders niet okkoord goon met het individueel begeleidingsplon, kon de
directeur onmiddellijk overgoon tot het opstorien von een iuchtprocedure.

.

5 Tegen geen enkele von deze moolregelen is er beroep mogelijk.
Ariîkel26 Tuchlmoolregelen: lìjdelìike en defînítÍeve uíìsluiling von leerlingen

S

sr
S

2

Het onbehoorlijk gedrog von een leerling kon uitzonderlijk een tuchtmootregel noodzokel'rjk
moken.
Een

tuchimootregel kon worden opgelegd indien de leerling

. het verstrekken von opvoeding en onderw'ljs in gevoor brengt;
. de verwezenlijking von heT pedogogisch project von de school in het gedrong
brengt;
. ernstige of wettelíjk strofbore feiten pleegt;
o zich niet houdt oon het evenlueel opgesteld individueel begeleidingsplon;
. de noom von de school of de woordigheid von heI personeel oontosf;
. de school moferi,öle schode toebrengt.
$

3

Tuchtmootregelen zijn
Tiideliike uitsluitino

De directeur kon, in uitzonderlijke gevollen, een leerplichtige leeding in het loger onderw'rjs

tijdelijk uitsluiten. Een iijdelijke uitsluiting is een tuchtsonctie die inhoudt dot de
gesonctioneerde leerling gedurende minimool één schooldog en moximool vijftien
opeenvolgende schooldogen de lessen en octiviteiten von zijn leerlingengroep niet mog
volgen. Een nieuwe tíjdel'rjke uitsluiling kon enkel no een nieuw feit. De school vooziet
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opvong voor de leerling, tenz'rj de school oon de ouders motiveert woorom dit niet
hoolboor

ís.

Definitieve uilsluitinq
De directeur kon, in uitzonderl'rjke gevollen, een leerplichiige leerling ín het loger onderwijs
definitief uitsluiten. Een definitieve uítsluiting is een iuchtsonctie die ínhoudt doi de
gesonctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dot die leerling in een
ondere schoolis ingeschreven en uiterl'rjk één moond, vokontieperíoden Tussen I september
en 30 juni niel inbegrepen, no de schriftel'rjke kennisgeving.
ln ofwochting von een inschrijving in een ondere school mog de gesonctioneerde leerling
lessen en octiviieiten von zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvong
voor de leerling, tenzij de school oon de ouders motiveerl woorom dit niet hoolboor is.

de

S

4

Er is geen mogel'rjkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt ofzonderlijk worden
behondeld.

S

5

Het schoolbestuur kon de inschr'rjving weigeren in een schoolwoor de betrokken leerling het
huidige, vorige of heT dooroon voorofgoonde schooljoor definitief werd uitgesloten.

Ar|îkel

I
S2

27

Tuchtprocedure

Tuchtmootregelen worden genomen door de directeur.

$

De directeur volgf doorb'rj volgende procedure:

lo het voorofgoondelijke

odvies von de klossenrood moet worden ingewonnen. In
gevol von de intentie Tot een definítieve uitsluiting moet de klossenrood uitgebreid
worden met een vertegenwoordiger von het CLB die een odviserende stem heeft;

20 de intentie iol een tichÌmootregel wordt no bijeenkomsf von de klossenrood
oongetekend oon de ouders bezorgd, binnen de drie schooldogen. De school
verw'rjsf in de kennisgeving noor de mogelijkheid toi inzoge in hel tuchtdossier, mef
inbegrip von het odvies von de klossenrood, no ofsprook. De ouders hebben het
echt om le worden gehoord, eventueel b'rjgestoon door een vertrouwenspersoon.

Dit gesprek moet uilerlijk vûf schooldogen no ontvongst von de

kennisgeving

ploolsvinden.

3o
40

De tuchtstrof moet in overeenstemming zijn met de ernst von de feiTen.
De genomen beslissing von de directeur wordl schriftelijk gemotiveerd en binnen de

drie schooldogen oongetekend oon de ouders bezorgd. ln dit oongetekend
schrijven wordt de mogelijkheid vermeld tot het instellen von het beroep, olsook de
bepolingen uit het schoolreglement die hier betrekking op hebben.

Ariikel

I
52

S
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fuchfdossier

Een iuchtdossier von een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door

de directeur.

Het tuchtdossier omvot een opsomming von:
de gedrogingen zools omschreven in ortikel 24, $2;

.
.
.
.
.
.

de reeds genomen ordemootregelen;
de gedrogingen die niel overeenstemmen met het individueel begeleidingsplon;
de reocties von de ouders op eerder genomen mootregelen;
het gemotiveerd odvies von de klossenrood;
het tuchtvoorsiel en de bewijsvoeríng ter zoke.

Ariíkel29 Beroepsprocedurefegen defÍnìIieve uìIsluiling
Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uiisluiting betwisten en kunnen een
SI

beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in b'tj het schoolbestuur. Dit
beroep moet binnen de vijf schooldogen no kennisneming von de feiten oongetekend
íngediend worden b'rj het schoolbestuur.

tó
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Het beroep:

.
o
o

$

2

wordt gedoteerd en ondertekend
vêrmêldt ten minste het voorwerp von beroep met omschrijving en motivering von
de ingeroepen bezworen
kon oongevuld worden met overtuigingsstukken

Het beroep wordi behondeld door een beroepscommissie, opgericht door

het

schoolbestuur.
S

3

De beroepscommissie bestoot uit een delegotie von twee externe leden en een delegoiie
von twee interne leden en wordt in functie von een concreet beroep somengesteld door
het college von burgemeester en schepenen.

S

4

De voorzÍtter wordt door het college von burgemeester en schepen en onder de externe
leden oongeduid.
Het schoolbesÌuur bepoolt de somenstelling von de beroepscommissie, met inochtneming
von volgende bepolingen:
lo de somenstelling von de beroepscommissie kon per te behondelen dossier verschillen,
moor kon binnen het te behondelen dossier niet w'tjzigen
2o de somensTelling is ols volgt: leden intern oon het schoolbesfuur of intern oon de school
woor de betwiste beslissing iot definitieve uitsluiting is genomen, met uifzondering von
de directeur die de beslissing heeft genomen.
De werkíng von de beroepscommissie
3" Het schoolbestuur bepoolt de werking, met inbegrip von de stemprocedure, von een
beroepscommissie, met inochtneming von volgende bepolingen:
. elk lid von een beroepscommissie is in begínsel stemgerechtigd; bij stoking von
stemmen is de stem von de voozitter doorsloggevend;
. elk lid von een beroepscommissie is oon discretieplicht onderworpen;
. een beroepscommissie hoort de ouders in kwesiie;
. een beroepscommissie beslist outonoom over de stoppen die worden gezet om tot
een gefundeerde beslissing te komen, wooronder evenfueel het horen von een of
meer leden von de klossenrood die een odvies over de tijdelijke uitsluiting heeft
ge9even;
. de werking von een beroepscommissie kon geen ofbreuk doen oon de stolutoire
rechten von de individuele personeelsleden von het onderw'tjs;
. een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing olleszins in
overeenstemming is met de decretole en reglementoire onderwijsbepolingen en
met het schoolreglement.

Het schoolbesTuur oonvoordt
beroepscommissie.
S

5

veronfwoordel'rjkheid voor deze beslissing

von de

Hef beroep door een beroepscommissie kon leiden tot:

lo

2o
30
só

de

de gemotiveerde ofwijzing von het beroep op grond von onontvonkelijkheid ols:
o) de in het schoolreglement opgenomen iermijn voor indiening von het beroep is
overschreden.
b) het beroep niet voldoet oon de vormvereisten opgenomen in het
schoolreglement.
de bevestiging von de definitieve uitsluiting.
de vernietiging von de definiTieve uitsluiting.

Het resultoot von het beroep wordt gemotiveerd en oongetekend oon de ouders bezorgd
binnen de drie schooldogen no de beslissing von de beroepscommissie. B'tj de kennisgeving
von de beslíssing moeten de beroepsmogel'rjkheden b'rj de Rood von Stote worden
vermeld.
Termijn en modoliteiten:
Hef verzoekschriff moet hef opschriff "verzoekschrift tof nietigverkloring" drogen. Het moet
worden onderfekend door de verzoekende portii of door hoor odvocoof. Het moet zeker
de volgende gegevens en uifeenzettingen bevoffen:

Schoolreglement gemeenfelijke bosisscholen SintPieters-Leeuw
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.
.
.
.
.
.

de naom en hef odres von e/ke verzoekende port¡j;
een uitdrukkeltjk gekozen woonplaols, dit is een odres ín België dof zolworden
gebruíkf voor olle briefwisseling over het beroep;
de bes/issing woorvon de niefrgverkloring wordt gevroogd;
de verwerende portij, dif is de overheíd die deze bes/issing heeff genornen,'
een uiteenzelting von de feife/rike omstondigheden von de zook;
een uiteenzetting von de 'middelen', woorin wordt uitgelegd we/ke rechfsrege/s er
werden geschonden en op welke wijze.
Er moet een kopie von de besfreden bes/issing worden bijgevoegd. A/s de verzoekende
porfij een rechfspersoon ig moet er een kopíe worden bijgevoegd von de gepub/iceerde
sfotufen en von de gecoördineerde ge/dende stofufen. Als hef verzoekschrift von een
rechfspersoon niet door een odvocoot wordt ingediend, moef ook de beslissing von het
bevoegde orgoan von de rechfspersoon om het beroep in fe dienen worden voorgelegd,
eveno/s een kopie von de oonste//ing van dot orgoon. De verplicht bijte voegen stukken,
eveno/s olle ondere stukken die ter stoving von het beroep zouden worden bijgevoegd,
moeten worden genummerd en worden opgenomen in een invenforîs.
Het verzoekschriff wordt ofwel per posf oongetekend venonden noor de griffie von de
Rood von Sfofe, Wefenschopssfroot 33 te 1040 Brusse/, ofwel wordf het ingediend vo/gens
de e/ektronische procedure (zie doarvoor de rubriek "e-procedure" op deze websife). Btj
een venending per posf rnoefen er noosf hef origineel venoekschriff steeds drie
eens/uidend verkloorde ofschriften worden bezorgd, te vermeerderen mef een afschrift
voor iedere verwerende portij. De beroepen tot nietigverkloring moeten worden rngediend
binnen een vrij korte termijn van zestig dogen no de bekendmaking, betekening of
kennisnome von de bes/rssing.
A/s er verplichte vermeldîngen of bij le voegen sfukken of ofschriften ontbreken zol de
behondeling zeker vertroging oplopen, en bestoot bovendien het risico dot het beroep
onontvonkelijkzolmoefen wordenbevonden, endus nief zolkunnenwordenbehondeld.
Per verzoekende porfij moet er een rechf von 200 euro worden betoald binnen een fermijn
von 30 dogen. No de ontvongst van het verzoekschriff bezorgt de griffie doartoe een
ov e rsc hrijv i ngsf orm

u li e

r.

S

Z

Bij overschrijding von deze vervoltermijn is de omstreden t'rjdel'rjke uitsluiting von rechtswege
nietig.

S

B

Het beroep schort de uitvoering von de beslissing tot definitieve uitsluiiing niet op.

ll
Artikel 30

Hoofdsluk

:Getuiqschritl bqsisonderwiis

Hel getuîgschrìfl foekennen

Het schoolbestuur kon een geluigschrift bosisonderwijs uitreiken, op voordrocht en no beslíssing von
de klossenrood. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni von heT lopende schooljoor,

of no een beroepsprocedure.

De regelmotige leerling ontvongt het geTuigschrift bosisonderwijs indien uit het leerlingendossier
de doelen opgenomen in heT leerplon

bl'ljkt dot de leerling bü het voltooien von het loger onderw'rjs
ín voldoende mote heeft bereikt.

Artíkel

3l

Hel geluigschriff nief foekennen

Als de klossenrood het getuigschrifT niet toekent. motiveerl h'rj z'rjn beslissing op bosis von het
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur diT uíterlijk op 30 juni von het lopende schooljoor
oongetekend mee oon de ouders.
Een leerling die geen geluigschrift bosisonderw'rjs behoolt, ontvongt een getuigschrift dot oongeeft
welke doelen de leerling wel bereikt heeft: een getuigschrift von bereikte doelen.

Ouders die niet okkoord goon met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdogen een
overleg vrogen mei de directeur. De bedoeling von dit overleg is om olsnog tot een overeenkomst

l8
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Ie komen zonder dot de formele beroepsprocedure opgestort moet worden. Dit overleg vindt
ploots binnen de twee werkdogen no de oonvroog tot gesprek.
De school kon dit overleg niei weigeren en er moet een schriftel'rjke verslog von gemookt worden.
ln dit verslog wordt meteen opgenomen of de directeur de klossenrood ol don niei opnieuw
somenroept.

Wonneer de ouders niet okkoord goon met de beslissing (heTzij om de klossenrood niel bijeen te
roepen, hetz'rj om het getuigschrift niel toe te kennen), don wijst de school de ouders schriftelijk op
de mogelijkheid tot beroep bijde beroepscommissie.
lndien de klossenrood bijzijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door
het schoolbestuur oongetekend meegedeeld oon de ouders, uiterl'rjk binnen de drie werkdogen .
Wonneer de ouders níet okkoord goon met de beslissing don wijst de school de ouders schriftel'rjk
op de mogelijkheid lot beroep bijde beroepscommissie.

Artíkel
S

I

32

Eeroepsprocedure

Ouders kunnen hel nief-toekennen von een getuigschrift door de klossenrood betwisten en
kunnen een beroepsprocedure instellen, no voorgoonde stoppen, zools beschreven in
orTikel29.

Dit beroep moeT door de ouders oongetekend en binnen de víjf werkdogen ingediend
worden b'lj het schoolbestuur.
Het

beroep-'
wordt gedoteerd en ondertekend;
vermeldt ten minste het voorwerp von beroep met omschrijving en
mofivering von de ingeroepen bezworen;
kon oongevuld worden met overtuigingsstukken;

s2

Het beroep wordt behondeld door een

beroepscommissie, opgerichi

door het

schoolbestuur.

s3

De beroepscommissie komt bijeen uiterl'rjk tien werkdogen no het ontvongen von hei
beroep. De beroepsprocedure wordl voor de duur von zes weken opgeschort met íngong
von I I juli.

s4

Het beroep door een beroepscommissie kon leiden tot:
lo de gemotiveerde ofw'rjzing von het beroep op grond von onontvonkelijkheid ols:
o) de ín het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening von heT beroep
overschreden;

b) het beroep niet

voldoeT

oon de

vormvereisten opgenomen

in

is

heT

schoolreglement;
2o de bevesliging von het niet ioekennen von het getuigschrift bosisonderwijs;
3o de toekenning von het getuigschrift bosisonderwijs.

s5

só

Het resultoot von het beroep wordt gemoliveerd en oongetekend oon de ouders bezorgd,
op l5 september dooropvolgend, met vermelding von de verdere
beroepsmogelijkheden bljde Rood von Stofe (termijn en modoliteiten zie ortikel29-Só)

gebrocht, uiterlijk

De ouders kunnen zich gedurende de procedure loten bijstoon door een roodsmon
Dit kon geen personeelslid von de schoolz'rjn.

ArlÍkel 33
ledere leerling die bij het voltooien von hef loger onderw'rjs geen getuigschrift bosisonderwijs krljgt,
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip von b'rjzondere oondochtspunten voor de
verdere schoolloopboon, en een verkloring met de vermelding von het oontol en de gevolgde
schooljoren loger onderwijs, ofgeleverd door de directie.
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Artîkel 34

Hei meegeven von het getuigschrift en ropport kon om geen enkele reden
ingehouden, ook niet

l2

Hoofdsluk

b'rj

worden

vezuim door de ouders von hun finonciële verplichtingen

:Ondenriis oqn huis en synchroon inlernetondenviis

Ariíkel 35

I
52
$

S3

Het onderwijs oon huis en synchroon internelonderwijs

z'rjn

kosteloos.

Een kind dot ten lootste op 3l december von het lopende schooljoor vijf joor wordt of
ouder is don v'rjf, heefl recht op tijdelljk onderw'rjs oon huis, synchroon internetonderw'rjs of
een combinotie von beide.
Voor t'ljdel'rjk onderw'rjs oon huis dienen volgende voorwoorden gel'rjkf'rjdig te zijn vervuld:

l.

de leerling is meer don eenentwintig opeenvolgende kolenderdogen ofwezig wegens
ziekte of ongevol of de leerling is chronisch ziek en is negen holve dogen ofwezig;

2.

de ouders dienen een schriftelijke oonvroog, vergezeld von een medisch ottest, in b'rj
de direcieur. Uit het medisch ottest blijkt dot de leerling niet of minder don holft'rjds noor
school kon.

3.

de ofstond tussen de school en de verblijfplools von de betrokken leerling bedroogt
ten hoogste tien kilometer.

$3

De oonvroog voor Tijdelijk onderwijs oon huis, gebeurt door de ouders, bij brief of op hei
doortoe vooziene oonvroogformulier. Bij de oonvroog voegen de ouders een medisch
ottest woorop wordt vermeld:

l.

dot het kind longer don 2l kolenderdogen ofwezíg

2.
3.

de vermoedelijke duur von de ofwezigheid;

B'rj

is

wegens ziekle of ongevol;

dot hef kind niet of minder don holft'rjds noor school kon;

chronisch zieke kinderen volstoot een medisch oltesT von een geneesheer-speciolist met

de verkloring dot de leerling l'rjdt oon een chronische ziekte en dol de behondeling
minstens zes moonden zolduren.

S4

lndien oon ol deze voorwoorden is voldoon, zol de school de dog no het ontvongen von
de oonvroog en vonof de tweeëniwíntigste kolenderdog ofwezigheid en voor de verdere
duur von de ofwezigheid von hel kind, voor vier lestijden per week onderw'rjs oon huis
verstrekken.
Bij chronisch zieke kinderen is onderw'rjs oon huis mogelijk telkens
dogen (hoeven niet oon te sluiten) ofwezig wos.

55

het kind negen holve

verlenging von de ofwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke oonvroog,
vergezeld von een medisch oftest, indienen bijde directeur.

B'lj

hoeft er niet telkens opnieuw een medisch ottest voorgelegd
worden en volstoof een schriftelijke oonvroog von de ouders.

Bij chronisch zieke leerlingen

Só

Kinderen die no een periode von onderw'rjs oon huis de school hervotten, moor binnen een
term'ljn von drie moond opnieuw ofwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op
onderwijs oon huis, synchroon ínterneïonderwijs of een combinolie von beiden. Wel moet

het onderw'rjs oon huís opnieuw oongevroogd worden.

SZ
SB

20

De concrete orgonisotie wordt bepoold no overleg met de directeur.

De centrole orgonisotor voor synchroon internetonderw'rjs is vzw Bednet. Bednet bepoolt
outonoom welke leerlingen in oonmerking komen voor synchroon internetonderwijs op
bosís von een oontol criierio, wooronder de ondersteuningsbehoefte von de leerling en het
positief engogement von de leerling, de ouders, de school en het CLB
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Bij een longdurige ofwezigheid wordt een minimole ofwezigheid von

$10

Bij een frequente ofwezigheíd wordt een minimole geplonde ofwezigheid von 4 weken
vooropgesteld vooroleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.

I

Synchroon internetonderwijs kon door olle beirokkenen bij de begeleiding von de leerling
oongevroogd worden vÍo de webstek von vzw Bednet.

S

I

weken

vooropgesteld vooroleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.

http://www.bednet.be/oo nvroo g-oon moken

l3

Hoofdstuk

:Schoolrood, ouderrood en leerlinqenrood

Artikel 36
De schoolrood wordt somengesteld uit verlegenwoordigers von de volgende geledingen
I

o

2o
3o

de ouders;
het personeel;
de lokole gemeenschop.

De somenstelling en werking von de schoolrood is terug te vinden in de ofsprokennoto.

Arlikel 37
Er

wordt een ouderrood opgericht, wonneer ten minste tien procent von de ouders erom vroogt

Het moet goon over ten minste drie ouders.

De leden von de ouderrood worden verkozen door en uit de ouders. ledere ouder kon zich
verkiesboor stellen en kon één stem uitbrengen. De sTemming is geheim.
ArÍikel 38
De school richt een leerlingenrood op ols ien minste 107" von de leerlingen von het vijfde en zesde
leerjoor er om vrogen.

Hoofdstuk

l4

Arlikel39

:Leerlinoenoeqevens. privocv en qeoevensbeschermino

Gegevensbeschermíngeninformolîeveiligheíd

De school verwerkt persoonsgegevens von leerlingen en ouders in het koder von hoor opdrocht.
is de eindveronÌwoordel'rjke voor deze verwerking en de veiligheid ervon.

Het schoolbesluur

Hel schoolbestuur en de school leven de verplichtingen no die voortvloeien uit de regelgeving
inzoke privocy en gegevensbescherming en goon zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het
schoolbestuur zorgt voor een ofdoend niveou von gegevensbescherming en informotieveiligheid.
Het beschikT hiervoor over een informotieveiligheidsconsulent. De school heeft een oonspreekpunt
dot in contoct stoot met de informotieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het
informotieveiligheidsbeleid von het schoolbestuur (wot onderwüs betreft).
De schoolzol enkel gegevens verwerken met de toestemming von de ouders, tenzij er een ondere
wettel'rjke grondslog is voor de verwerking. Deze toestemming moet vr'tj, specifiek, geihformeerd en
ondubbelzinnig zijn. Over het gebruik von sociol medio in de klos worden ofsproken gemookt.

De school is lronsporont over de verwerking von persoonsgegevens en verstrekt de nodige
informotie, ol don niet in detoil, met inbegrip von de ofsproken die gemookt z'ljn met derden en
bewerkers die persoonsgegevens ontvongen.
Verder honteert de school een strikt beleid inzoke toegongsrechten en poswoorden en reogeert ze
odequooi op dotolekken.
De meer concrefe regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vostgelegd in een
privocyverkloring die tot doel heeft:
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-

de persoonlijke levenssfeer von de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en
onbedoeld gebruik von de persoonsgegevens;
vost te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkl en met welk doel dit gebeurt;
de zorgvuldige verwerking von persoonsgegevens te woorborgen;
de rechten von betrokkene te woorborgen.

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

Arlikel

40

Meedelen von ieerlÍngengegevens oon ouders

Ouders hebben recht op inzoge en recht op toelichting bijde gegevens die op de leerling
betrekking hebben. wooronder de evoluotiegegevens, die worden verzomeld door de school.
lndien no de toelichting blijkt dot de ouders een kopie willen von de leerlingengegevens. hebben
ze kopierecht.
ledere kopie dient persoonl'rjk en vertrouwel'rjk behondeld Te worden, mog niet verspreid worden
noch publiek worden gemookt en mog enkel gebruikt worden in functie von de
onderwijsloopboon von de leerling.

Ouders kunnen zich doornoosl beroepen op de wetgeving op openboorheid von bestuur die
vooziel in een recht op inzoge, toelichting enlof kopie. Hiertoe richten ze een vroog tot het
College von burgemeester en schepenen dot bek'rjkt of toegong kon worden verleend.

de leerlingengegevens een inbreuk is op de privocy von een derde.
don wordt de toegong tot deze gegevens verstrekl vio een gesprek, gedeeltelijke inzoge of
Als een volledige inzoge in

ropportoge.

Artíkel

4l

ftleedelen von leerlìngengegevens oon derden

De school zol geen leerlingengegevens meedelen oon derden, tenz'rj voor de toepossing von een
wettelíjke of reglemenioire bepoling of in het koder von een overeenkomst die de school ofsluit
mei een verwerker voor leerplotformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenodministrotie e.d.m.
Een gemeenteroodslid kon in het koder von zijn conlrolerecht ínzoge krijgen in gegevens von
leerlingen op voorwoorde dot deze gegevens noodzokelijk zijn m het conTrolerecht effectief uit le
kunnen oefenen (oftoetsen von finolileit, proportionoliteit, tronsporontie en veiligheid).
Ook in het koder von het lidmootschop brj de Onderwijskoepel von Sïeden en Gemeenien (OVSG)
en de dooruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.

Bij verondering von school door een leerling worden lussen de betrokken

scholen

leerlingengegevens overgedrogen noor de nieuwe school op voorwoorde dot:
lo de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopboon;
de overdrocht gebeurt in het belong von de leerling;
ouders zich nieT expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdrocht verplichT
stelt.
2o
3o

Een kopie von een verslog of een gemoliveerd verslog von een CLB moet verplicht overgedrogen
worden von de oude school noor de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrochten
niet vezetten.

Gegevens die betrekking hebben op schending von leefregels door de leerling mogen nooit oon
de nieuwe school doorgegeven worden.
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Arlikel

42

Geluíds- en beeldmoleríool gemookl door de school

De school kon geluids- en beeldmoterioolvon leerlingen moken en publiceren.

Voor het moken en publiceren von niet-gerÍcht geluids- en beeldmoteriool in schoolgereloteerde
publicoties zools de website von de school of gemeente. publicoties die door de school of
gemeente worden uitgegeven. wordt de toestemming von de leerlingen/ouders vermoed. Onder
niet-gericht geluids- en beeldmoteriool verstoon we geluids- en beeldmoteriool dot een eerder
sponlone, niet geposeerde sfeeropnome weergeefl zonder doorvoor specifiek één of enkele
personen eruit te lichten. Het goot bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een octiviteit von de
school. De betrokken leerlingen/ouders kunnen schriflelijk hun toestemming weigeren.

Voor het moken en publiceren von gerícht geluids- en beeldmoleriool zol voorofgoondelijk de
toestemming von de leerling/ouders worden gevroogd. Hierbij worden het soort geluids- of
beeldmoleriool, de verspreidingsvorm en het doel gespecifieerd.
Hoofdstuk l5 :Smorlohone. toblet, loplop, lrockers of onderen oeliikoordiqe toestellen. internel en
sociole medio

Artîkel43
Alleen buiien de schoolgebouwen mogen smortphone, toblet, loptop, trockers of enige ondere
gelijkoordige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkoor dringend nodig hebben
tijdens de schooldog, kunnen ze terecht op het secretorioot von de school.

Ariikel44
Elke leerling droogt zorg voor zijn toestel. Het lMEl nummer von het Toestel wordt genoteerd in de
schoologendo. Dit helpt het opsporen von een verdwenen toestel.

Artikel45
Elke leerling zorgt ervoor dot de privocy-instellingen von z'rjn toestel zo ofgesleld zijn dot ze de
privocy von onderen niet kunnen schenden.

Artikel46

Het is niet toegestoon om beeld- of geluidsopnomen ie moken op het domein von de school
zonder toestemming von de school. Overeenkomstig de privocywetgeving mogen er geen beeldof geluidsopnomen von medeleerlingen, personeelsleden of ondere personen gemookt worden of
verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
Arlikel4T
Onder sociole medio worden websites zools Focebook, Netlog lnstogrom, Twitter, enz. verstoon. Er
worden geen films, geluidsfrogmenten. foto's enz. op sociole websites geploolst die betrekking
hebben op de school zonder dot door uitdrukkel'rjk toeslemming voor wordT gegeven door de
school. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en olle personen die onder hetzelfde
dok wonen ols de leerling.
Afükel48

Bij communicotie vio sociole medio worden
Cyberpesten is verboden.

de normole foTsoennormen in ocht

genomen.

Afükel49
Het downlooden. instolleren en verdelen von illegole softwore op schoolis verboden.

Artikel 50
Het internet von de school mog olleen gebruikt worden voor schoolse oongelegenheden
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Hoofdsluk

ló

:Absoluut en permonent olqemeen rookverbod

Ariìkel 5l
Er is een obsoluut en permonent verbod op het roken von tobok of von soortgelíjke producten
(onder ondere de shisho pen, de e-sigoret of heotsticks,...)
Dit verbod geldt bÍnnen de volledige instelling. mel inbegrip von zowel de gebouwen ols de
speelplootsen, sporfterreínen en ondere open ruimten.
Er is eveneens een obsoluut en permonenf verbod op hel roken von tobok of von soorlgelijke
producten tijdens extromuros-octiviteiten.

Bijovertreding von deze bepoling
- zol de leerling gesonctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement
opgenomen in dit schoolreglement;
- zullen ouders en/of bezoekers vezocht worden te stoppen met roken of hel
schooldomein te verlofen.

l7

Hoofdsluk

Arlikel
S

I

$2

:Grensoverschriidend qedroq

52

Het schoolbestuur heefT zowel een preventíeodviseur psychosociole belosting ols een
vertrouwenspersoon oongesteld die bevoegd zijn voor het ontvongen en opvolgen von
klochten over grensoverschrijdend gedrog binnen de school.
Hun nomen en functies kunnen opgevroogd worden vio het schoolbestuur

l8

Hoofdstuk

:Overdrocht von het multidisciplinoire C[B-dossier

Arlìkel 53

I

Von iedere leerling wordi een multidisciplinoir dossier oongelegd b'rj het begeleidend CLB.
Dit dossier bevot olle voorhonden zijnde relevonte persoonlijke gegevens m.b.t. de leerling.

$2

Het CLB is verplicht leerlingen en ouders fe informeren over de eventuele overdrocht von
het multidisciplinoire CLB-dossier in gevol von schoolverondering.

53

ln gevol von schoolverondering in de loop von hel schooljoor gebeurt de overdrocht
oulomotisch tussen de oude en de nieuwe school.

S4

ln gevol von inschr'rjving bij de stort von het schooljoor gebeurt de overdrocht no ofloop
von een wochttijd von l0 dogen, die beginl te lopen vonof I september von het nieuwe

S

schooljoor.

$5
$ó

Als u

o
.
.

de overdrocht von het ClB-dossier niet wilt. moet u :
een brief sturen noor de dírecteur von het vorige CLB
dit binnen de l0 dogen
de gegevens rond gezondheidszorg en ofwezigheden worden oltijd doorgegeven

ln gevol von veaet zol heT CLB enkel de verplicht over te drogen gegevens vezenden noor

het nieuwe CLB, met nome de medische gegevens en de gegevens m.b.t. de
leerplíchtcontrole, somen met een kopie von het vezet.

Het CLB bewoort de gegevens woortegen vezel werd oongetekend tot l0 joor no het
lootste contoct.
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l9

:Keuze von de levensbeschouweliike vokken

Artikel 54
S

I

Bij elke ínschrijving von hun leerplichtig kind in het loger onderw'rjs beslissen de ouders, bij
ondertekende verkloring:
. dot hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
. dot hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgT.

Ouders die op bosis von hun religieuze of morele overtuíging bezworen hebben tegen het
volgen von één von de oongeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer,
kunnen op oonvroog een vrijstelling bekomen. De ouders zorgen zelf voor opdrochten. Een
vrijstelling betekent nooit dol een leerling minder t'ljd op school doorbrengl don de normole
oonwezigheid von olle leerlingen.

De klossenrood zol nogoon of de vrijgekomen leslijden zinvol oon de eigen
levensbeschouwing zijn besteed. Als dii nieT zo is, don kon de klossenrood de leerling en de
betrokken personen hiervon onmiddellijk op de hoogte brengen zodot een bijsturing
mogelijk is.
De ouders zijn verplichi deze keuze te moken bij de eerste inschrijving in de school. Deze
verkloring wordt binnen de B kolenderdogen, te rekenen vonof de dog von inschr'ljving in
de school of vonof de eerste schooldog von september, ofgegeven oon de directeur. De
ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie von deze mogel'rjkheid gebruik wenst te moken
vroogt in de school een nieuw keuzeformulier oon en bezorgt het voor 30 juni von het
lopende schooljoor oon de directeur. De nieuwe keuze geldt vonof de eerste schooldog
von het schooljoor.

$2

ln de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemookt tenzij voor die kleuters

die verplicht één joor longer in het kleuteronderwíjs verblijven omdot ze niet oon olle
toelotingsvoorwoorden loger onderwijs voldoen. De ouders kunnen in dit gevol een keuze
godsdienst of zedenleer moken. Ze kunnen hun kleuter deze lessen loten bijwonen in onze
logere school.

Hoofdstuk

20

:Vriistellinq weoens een bepoqlde hondicop

Arlikel 55
Leerlingen met een hondicop die gewoon loger onderwijs volgen, moor omwille von hun
hondicop bepoolde leergebieden of onderdelen ervon nief kunnen volgen, kunnen doorvoor een
vrijstellíng krijgen indien z'lj vervongende octiviteiten volgen. De klossenrood beslist, in overleg met
het integrotieteom, outonoom over de vervongende lessen en ocliviteiten.

Hoofdstuk2l :Klochtenprocedure
Arlíkel 56
g

I

Elke ouder kon noor oonleiding von schoolgereloteerde beslissingen of feiten een klocht
indienen bij de directeur, op voorwoorde dot er geen specifieke klochtenprocedure is
voorzien. Deze klocht wordt schriftelijk en op gemotiveerde wijze ingedíend uiTerlijk binnen
de zeven kolenderdogen no kennisneming von de beslissingen of feiTen. De directeur doet
een schriftel'rjke onÌvongstmelding von de klocht binnen de tien kolenderdogen no

ontvongst.

$2

te goon mel de procedure onderneemf de directeur een
bemiddelingspoging met olle betrokkenen. Deze bemiddeling kon bestoon uit een overleg
fussen de betrokken ouder(s) en de bevoegde perso(o)n(en), ol don niet in oonwezigheid
von de directeur. Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klocht door noor het
schoolbestuur. Hij doet dit bínnen de tien kolenderdogen no de ontvongst von de klocht.
Vooroleer verder
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s3

Het schoolbestuur kon het dossier opvrogen en/of inlichtingen inwinnen (indien niet in eigen
bezit) bij de betrokken school binnen de tien dogen no ontvongst von de klocht. Het
schoolbestuur mookt hiervon in voorkomend gevol melding oon de belrokken ouder(s).

s4

Het schoolbestuur behondelt de klocht niet indien de klocht kennelijk ongegrond is of de
ouder geen belong heeft. Als de klocht niet in behondeling wordt genomen, wordt de
ouder doorvon onverw'rjld schrifïelijk in kennis gesteld. De weigering om een klocht te
behondelen, wordt gemotiveerd.

$s

Het schoolbesiuur neemt no ondezoek een gemotiveerde beslissíng. Deze beslissing wordt
de tien kolenderdogen schriftel'rjk meegedeeld oon de betrokkenen.
Desgevollend doet het schoolbestuur beiekening von hel besluit woorbij de oorspronkelijke
beslissing wordt ingetrokken of hervormd. Deze betekening gebeurt binnen de tien dogen
no het nemen eryon.

só

lndien de behondelíng von de klocht meerdere weken of moonden in beslog neemt,
informeert de directeur regelmotig de beirokken ouder(s) over de stond von het dossier, en
dit minstens om de drîe moonden.

s/

De klochtenprocedure schorst de beslissingen woortegen klocht wordt ingediend niet op.

binnen

Hoofdstuk22 :Medicolie

Artìkel 57

5l

S

2

De school dient uit eigen beweging geen medicotie toe. B'rj ziekte zol ze in de eerste ploots
een ouder of een door u opgegeven contoclpersoon trochten te bereiken. lndien dit niet
lukt en ofhonkelijk von de hoogdringendheid, zol de school de eigen huisorts, een ondere
orts of eventueelzelfs de hulpdiensten contocteren.
De ouders kunnen de schoolverzoeken om medicotie toe te dienen.
De school kon weigeren om medicotie toe te dienen. tenzij:

lo

die

is

voorgeschreven door een orfs en

2o die omwille von medische redenen

t'rjdens de schooluren dient te worden

toegediend

.

Z'rjdoen dit schriftelíjk mef vermelding von:
. de noom von het kind
. de dotum
. de noom von het medicoment
. de dosering
. de wijze von beworen
. de wijze von toediening
. de frequentie
. de duur von de behondeling
3o

ln overleg met de CLB orts kon het personeelslid von de school olsnog weigeren
medicotie toe te dienen. ln onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders
wordt noor een possende oplossing gezocht.
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23 :Slotbepolino

Artíkel 58
Meer specifieke regels en ofsproken worden no overleg in de schoolrood opgenomen in de
ofsprokennoto von de school. Deze regels en ofsproken moken integrool deel uit von het
schoolreglement.

door

Algemeen

gemeenterood von Sint-Pieters-Leeuw in zitting von
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De
Luc Deconinck
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