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Hoofdstuk I Alqemene bepolinqen

Arlìkel I

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enez'rjds en de
school/hel schoolbestuur ondezijds.

Arlíkel 2

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedogogisch project von de
school voor okkoord. Dil îs een înschr'rjvingsvoorwoorde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorofgoond oon elke inschrijving von de leerling
schriftel'rjk of vio elektronísche droger en met toelichling, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite,
e-moil, ...) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging von het schoolreglemenl informeert de directeur
de ouders schriftelijk of vío elektronische droger en met loelichting, indien de ouders dit wensen. De
ouders verkloren zich opnieuwschriftel'rjk okkoord. lndien de ouders zich met de wijziging niet okkoord
verkloren, don wordt oon de inschrijvíng von het kind een einde gesteld op 3l ougustus von het
lopende schooljoor. De school vroogt de ouders o1 ze ook een popieren versie von het
schoolreglement en/of eventuele w'rj/gingen wensen en stelt deze ter beschikking.

Artíkel 3

Dit schoolreglement eerbiedigt de internotionoolrechfelijke en grondwettel'rjke beginselen inzoke de
rechten von de mens en von het kínd in het bijzonder.

Artikel 4

Voor de toepossing von dit schoolreglement wordt verstoon onder:

lo Aonqetekend: mef oongetekende brief of tegen ofgifte von een gedoteerd
ontvongsfbewijs.

2o Afsprokennoto: het geheelvon concrete ofsproken die de werking von de school regelen.

30 Directeur: de directeur von de school of zijn ofgevoordigde.

40 Extro-murosoctiviteiten: octiviteiten von één of méér schooldogen die plootsvinden builen
de schoolmuren en worden georgoníseerd voor één of meer leerlingengroepen.

5o Klossenrood: teom von personeelsleden dot onder leidíng von de direcieur of zijn
ofgevoordigde somen de verontwoordelijkheid droogt of zol drogen voor de begeleiding
von en het onderwijs oon een bepoolde leerlingengroep of individuele leerling.

6" Leerlingen: de kínderen díe regelmotig zijn ingeschreven in de bosisschool.

7o Regelmotiqeleerling:

- ln het loger onderw'rjs of ols zes- en zevenjoríge in het kleuteronderwijs: oltijd oonwezig,
beholve bij gewettigde ofwezigheid

- Vijfjorige in het kleuteronderw'rjs: voldoende oonwezig (minstens 290 holve dogen);
- Deelnemen oon olle onderw'ljsoctiviteiten die voor de leerlingengroep of de leerling

worden georgoniseerd, behoudens vrijstelling. Deelnemen oon het toolbod of een
onder toolintegrotietroject wordt beschouwd ols een onderwijsoctiviteit die voor de
leerlingengroep of de leerling wordt georgoniseerd.

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

9o LOP: het lokool overlegplotform.

l0o Ouders: de personen die het ouderlijk gezog uitoefenen of in rechle of in feiTe de minderjorige
onder hun beworíng hebben.

ll"Pedogogisch projecf: het geheel von de fundomentele uitgongspunten dot door een
schoolbestuur voor een school en hoor werking wordt bepoold.

12" School: het pedogogisch geheel. woor onderwijs wordt georgoniseerd en dot onder leiding
stoot von de dírecteur.
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l3o Schoolbestuur: de inrichtende mocht die verontwoordelijk is voor de scholen von de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw nl. de gemeenterood. lnzoke doden von dogel'rjks beheer is het
college von burgemeester en schepenen bevoegd.

l4oSchoolrood: ís een officieel insprookorgoon woorin ouders, personeel en personen von de
lokole gemeenschop vertegenwoordigd z'rjn.

l5o Werkdoq: weekdogen von moondog toT vrijdog, met uitzondering von feestdogen en dogen
die vollen tijdens de herfst, kerst-, krokus- en poosvokontie.

ló" Schooldog: een dog woorop leerlinggebonden ociiviteiten georgoniseerd zijn, met
uitzondering von zoierdog, zondog en de schoolvokonties.

Hoofdsluk 2 Procedure von inschriivinq en schoolveronderinq

ArtikelS foelofíngsvoorwoqrden
Toe I o tin çlsvoorwo orde n kle u tero nderw'ljs

Om toegeloten worden in het kleuleronderwijs moet een kind Tenminste twee en een holf joor oud
z'tjn. Als een kleuter, op het momenT von inschrijving nog geen drie joor is, kon hij in het gewoon
bosisonderwijs slechts toegeloten worden op één von de volgende instopdoto:

- de eerste schooldog no de zomervokontie
- de eerste schooldog no de herfsÌvokontie
- de eerste schooldog no de kerstvokontie
- de eerste schooldog von februori
- de eerste schooldog no de krokusvokontie
- de eerste schooldog no de poosvokonfie
- de eerste schooldog no Hemelvoort

Toelotinqsvoorwoorden lo ger onderwüs

Om in hel loger onderw'rjs foegeloten te worden, moet een leerling zes joor zijn voor I jonuori von
het lopende schooljoor én ten minste het voorgoonde schooljoor ingeschreven z'rjn geweest in een
door de Vloomse Gemeenschop erkende Nederlondstolige school voor kleuteronderw'rjs en
gedurende die periode ten minste 250 holve dogen oonwezig z'rjn geweest.

Als de kleuter geen 250 holve dogen of meer oonwezig is geweest. don moet de klossenrood z'rjn
toeloting geven om te kunnen sTorten in het loger onderwijs. De beslissing en molivotie wordt oon
de ouders meegedeeld uiterlijk l0 schooldogen no de eerste schooldog von september of de
inschrijving.

Vo nof schooljoor 2021 -2022 gelden vol gende toelotin gsvoorwoorden :

Om toegeloten te worden tot heT gewoon loger onderw'rjs moet een leerling zes joor zijn voor I
jonuori von heT lopende schooljoor. Als h'lj nog niet de leeftijd von zeven joor heeft bereikt of zol
bereiken voor I jonuori von het lopende schooljoor, moet h'rj bovendien oon de volgende
voorwoorden voldoen :

lo het voorgoonde schooljoor ingeschreven z'ljn geweesT in een door de Vloomse
Gemeenschop erkende Nederlondstolige school voor kleuteronderwijs en gedurende díe
periode ten minste 290 holve dogen doodwerkelijk oonwezig geweest zijn (holve dogen
oonwezigheid in de r'tjdende kleuterschoolworden beschouwd ols oonwezigheid)

2o een gunstig odvies von de klossenrood von de school woor de leeding voorofgoond oon
de instop in het gewoon loger onderw'rjs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit odvies behelst
de mote woorin de leerling het Nederlonds voldoende beheersf om het gewoon loger
onderw'rjs fe kunnen storten.

3' bíj ongunstig odvies von de klossenrood von de kleuterschool: een toeloting door de
klossenrood von de school woor de leerling het gewoon loger onderwijs wil volgen.
Leerlingen met een ongunstig odvies worden enkel toegelofen tot het gewoon loger
onderw'ljs mifs deze leerlingen een tooltro.iect doorlopen.
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4" voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klossenrood von de
school voor loger onderwijs no een toolscreening of deze leerlíng ol don niel toeloting krijgt
tot het reguliere troject, of een toolbod in het gewoon loger onderwijs volgt.

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

3ì december von het lopende schooljoor) wordt enkel Íngeschreven, no odvies von het
CLB en no toeloting von de klossenrood. Het beslissingsrecht von de ouders vervoll hier. De
beslissing en motivotie wordt oon de ouders meegedeeld uiterlijk l0 schooldogen no de
eerste schooldog von september of de inschrijving.

. Voor z'rj-instromers von 7 joor of ouder gelden de bovenstoonde voonvoorden niet.

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

. Wonneer een leeding een deel von z'rjn schoolloopboon in het gewoon onderwijs en een
onder deel in het buitengewoon onderw'rjs heeft doorgebrocht, don is de mogelijke duur von
het loger onderwijs moximool9 joor.

Artikel ó lnschrîjven

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

Arlìkel 7 Weigering

Het schoolbestuur weioert de inschrijving in volçrende oevollen:
. Als de leerlíng niet voldoet/zolvoldoen oon de toelotingsvoorwoorden op de dog dot h'rjop

schoolinstopt.
. Als de ouders von de leerlingen niet instemmen met het schoolreglement en/of pedogogisch

project von de school.
. Als een inschr'rjving tot doel heeft dot de betrokken leerling ín dot schooljoor ofwisselend noor

verschillende scholen zol goon.
. Wonneer de copociteit overschreden wordt.

Het schoolbesïuur kon de inschrüving von een leerling weioeren:

. Als een leerling het lopende, het vorige of het dooroon voorofgoonde schooljoor omwille
von een tuchtprocedure definitief werd uitgesloÌen, kon heT schoolbestuur de inschrijving von
een leerling weigeren.

. Als de copociTeit voor onderstolige nieuwkomers is bereikt.

lnschrüving onder ontbindende voorwoorde:

Een leerling met een ottesi buifengewoon onderw'rjs, uitgezonderd het ottest type B, kon
ingeschreven worden onder de ontbindende voorwoorde von onvoldoende droogkrochi binnen
het schoolteom. ln voorkomend gevol zol het schoolteom de onvoldoende droogkrochl oontonen
no horen von de ouders en CLB. Het schoolteom motiveerT de beslissing binnen de vier werkdogen
no het beëindigen von de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dog von de beslissing
het stotuuT von ingeschreven leerling.

Arlìkel8 Schoolveronderîng

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

Bij verondering von school door een leerling worden lussen de betrokken scholen
leerlingengegevens overgedrogen onder de volgende gezomenlijke voorwoorden:

lo de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderw'rjsloopboon;
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2o de overdrocht gebeurt enkel in het belong von de persoon op wie de
onderwijsloopboon betrekkin g heef t;

3" tenz'rj de regelgevÍng de overdrocht verplicht stelt, gebeurt de overdrocht niet indien
de ouders er zich expliciet tegen veaetten, no, op hun vezoek, de gegevens te 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.

B'rjschoolverondering deelt de school het oontol holve dogen ongewettigde ofwezigheid von het
lopende schooljoor mee oon de nieuwe school.

Schoolverondering von het gewoon noor het buiiengewoon bosisonderwíjs kon onmiddell'rjk zodro
de ouders over een verslog beschikken.

Hoofdsluk3 Enooqemenlsverklorinq

Artíkel9

S I Oudercontocten

s2

De schoolorgoniseerl op geregelde i'rjdstippen oudercontocten. De ouders en de schoolzelf
kunnen op eigen inifiotief bijkomende oudercontocten voorsiellen. De ouder(s) woont
(wonen) de oudercontocten bij.

Meer informotie is terug te vinden in de ofsprokennoto.

Voldoende oonwezigheid

De ouders zorgen ervoor dot hun kind elke schooldog en op t'rjd noor school komt. Dit
verhoogt de konsen op schoolse successen. ln het gevol een kind problemolisch
(ongewettigd) ofwezig is, zolde school contoct opnemen met de ouders. lndien het kind vijf
of meer holve dogen ongewettigd ofwezig is, moet de school het CLB inschokelen.

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 mookt
doorover ofsproken met de ouders zools voorzien in het zorg- en gel'ljke
onderwijskonsenbeleid von de school. De ouders ondersteunen op een positieve monier de
mootregelen die in somensprook genomen zijn.

Nederlonds Ís de onderwijstoolvon de school.

Onze school ís een Nederlondstolige school. Niet olle ouders voeden hun kind op in het
Nederlonds. Dit kon ertoe leiden dot hun kind het woT moeil'rjker heeft bij het leren. Wij ols
school engogeren er ons toe olle kinderen zo goed mogelijk le begeleiden b'lj hun
toolontwikkeling.

De ouders stoon positief ten oonzien von extro initiotieven en mootregelen (tooltroject en/of
toolbod) die de school neemt om de toolochterslond von hun kind weg le werken en doen
er olles oon om hun kind, ook in de vríje tijd, te stimuleren b'lj het leren von Nederlonds.

Dit kon onder meer door :

- zelf lessen Nederlonds te volgen
- te zorgen voor een Nederlondstolige begeleiding von uw kind bij het moken von z'ljn

huistook, bij het leren von zijn lessen,...
- uw kind te lofen oonsluiten bij een NederlondsTolige jeugdbeweging, sportclub,

culluurgroep, ocodemie,...
- uw kind dogelijks noor Nederlondstolige tv- of rodioprogrommo's te loten

kijken/luisteren en er somen met hem/hoor over te proten.

s3

s4
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geregeld Nederlondstolige boeken uit te lenen in de bíbliotheek en uw kind
oonsporen erin te lezen
uw kind, in zijn vrije lijd, geregeld te loten spelen met zijn Nederlondslolige vriendjes
uw kind in te schrijven voor Nederlondsiolige vokontieocfiviteiten
uw kind in le schr'rjven voor Nederlondstolige toolkompen

Hoofdstuk 4 Sponsorinq

Artikel l0

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

52 Om de b'rjdrogen von de ouders inzoke niet-eindtermgebonden onderwijskosTen le
beperken, kon de schoolgebruik moken von geldelijke en niet-geldel'rjke ondersteuning door
derden.

S3 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
focultotieve oclivifeiten en no overleg in de schoolrood.

S4 De schoolzol Ín gevol von dergel'rjke ondersteuning enkel vermelden dot de octiviteÍt of een
gedeelte von de octiviteit ingericht werd door middel von een gíft. een schenking, een grotis
prestotie of een prestotie verricht onder de reële pr'rjs door een bij nome genoemde
notuurl'rjke persoon, rechtspersoon of feitel'rjke vereniging.

55 De bedoelde mededelingen kunnen enkelindien:

lo Deze mededelingen kennelijk verenigboor zln met de pedogogische en
onderwijskundige loken en doelstellingen von de school.

2o Deze mededelingen de objectiviteiT, de geloofwoordigheid, de betrouwboorheid en
de onofhonkel'rjkheid von de school niet in hel gedrong brengen.

Só ln gevol von vrogen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

Hoofdsluk5 Kostenbeheersino

ArfÍkel ll

S I Kosteloos

Het schoolbesfuur vroogt geen direcl of indirect inschrijvingsgeld. Het schoolbestuur vroogt
evenmin een bijdroge voor onderwijsgebonden kosten die noodzokelijk zijn om een eindterm
te reoliseren of een ontwikkelingsdoel no te sfreven.

De schoolstelt het moteriooldot nodig is om de eindlermen te beholen grolis ter beschikkíng.
Dit moteriool blijft eigendom von de school. Het moteriool nodig voor huistoken en lessen
wordt ook ler beschikking gesteld, moor moeT no gebruik terug binnengeleverd worden.

Als dit moieriool verloren wordt gedoon of er schode wordt oon toegediend door de leeding
zol dit vergoed worden door de ouders.

Hondboeken, schriften, werkboeken en -
bloodjes, fotokopieën, softwore

B

Lijst met moteriolen Voorbeelden

Bewegingsmoteriool Touwen, {klím)toestellen, driewielers,

Consiructiemoteriool
Korton, hout. hechtingen, gereedschop,
kotrollen, tondwíelen, bouwdozen, ...
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ICT -moteriool Computers inclusief internet, tv, rodio.
telefoon,...

lnformotiebronnen

Kinderliterotuur

(Verklorend) woordenboek, (kinder) kront,
jeugdencyclopedie,
documentoliecentrum. cd- rom, dvd.
klonk- en beeldmoteriool,

Prenlenboeken, (voor) leesboeken,
kinderromons, poëzie, strips, ...

Knutselmoteriool Liim, schoor, qrondstoffen, textiel,

Leer- en ontwikkelin gsmoteriool
Spelmoteriool, lees- en rekenmoteriool,
denkspellen, moteriool voor socio-
emotionele ontwikkeling, ...

Meetmoteriool
Lot, groodboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok (onoloog en digitool),
lhermometer, weegschool

Multimediomoteriool Audiovisuele toestellen, fololoestel,
cosetterecorder, dvd-speler. ...

Muziekinstrumenfen Trommels. fluifen, ...

Plonninosmoteriool Schoolooendo, kolender, doqindelino, ..

Schriifoerief Potlood. oen, ...

Tekenqerief SiifTen, kleurpotloden, verf, penselen, .

Allos, globe, koorten. kompos, posser,
tweetolige olfobetische woordenl'rjst,
zokrekenmochine

$2 Scherpe moximumfoctuur

s3

Het schoolbestuur kon echter een beperkte b'rjdroge vrogen voor kosfen die ze mookt om de
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen. Dít gebeurt steeds no overleg met
de schoolrood.

Het goot over volgende b'rjdrogen:
l. de toegongsprijs voor het zwembod, met uitzondering von de leerlingengroep

wooryoor de toegongsprijs door de Vloomse Gemeenschop wordt gedrogen;
2. de toegongspr'ljs bij pedogogisch-didoctische uitstoppen;
3. de deelnomekosfen b'rj eendoogse extro-murosoctivileiten;
4. de vervoerkosten b¡j pedogogisch-didoctische uitstoppen, eendoogse extro-

murosoctiviTeiten;
5. de oonkooppr'rjs von turn- en zwemkled'rj;
6. de kosten bijoccosionele octiviteiten, projecten en feestoctiviteiten.

De moximum bijdroge per schooljoor is terug te vinden in de ofsprokennoto.

Minder scherpe moximumfoctuur - Meerdooose extro murosoctiviteiten.

Voor meerdoogse extro-murosoctiviieiien kon enkel in de logere school een bijdroge
gevrogd worden. Dit gebeuri no overleg mel de schoolrood.

De moximum b'rjdroge over de gonse duur von het loger onderwijs ís Ierug te vinden in de
ofsprokennoto.

Bijdrooeregeling

De school biedt volgende diensten en moteriool oon tegen beloling:

l. vervoer en deelnome oon buitenschoolse octiviteiten;
2. turn T-shirt;
3. buitenschoolse opvong;
4. middogfoezicht;
5. moolt'ljden;
6. obonnementen voor tijdschriften;
7. nieuwjoorsbrieven;
B. klosfolo's;

s4
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$s

9. steunocties.

De ouders kiezen hierbij of ze von deze diensten gebruik moken of niet.

De focultolieve b'rjdrogen z'rjn lerug te vinden in de ofsprokennoto.

Bosisuitrusting

De school verwocht dot de leerlingen over bepoolde zoken beschikken. De bosisuitrusiing
volt ten loste von de ouders. Het ovezicht wordt op hel einde von het schooljoor
meegedeeld oon de ouders.

Beiolinqen

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

mogelijk.

ln gevol von vrogen en problemen omtrent de b'rjdroge richt men zich tot de directeur.

Meer specifieke uitleg met betrekking tot de kosten en bijdrogen is opgenomen in de
ofsprokennoio von de school.

só

Hoofdsluk ó Exlro-murosocliviteiten

Arlikel l2
Extro-murosoctiviteiten zijn oclivileiten von één of meerdere schooldogen die ploots vinden buiten
de schoolmuren en worden georgoniseerd voor één of meer leerlingengroepen.

De school streeft ernoor dot olle leerlingen deelnemen oon de extro-murosoctiviteilen, oongezien
ze deeluitmoken von het leerprogrommo.

De ouders worden iijdig geihformeerd over de geplonde extro-murosoctiviteiten.

Ouders hebben echter het recht om hun kínderen niet mee te loTen goon op extro-murosoctiviteiien
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 op school oonwezig zijn. Voor deze
leerlingen vooziet de school een oongepost progrommo.

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

Hoofdstuk 7 Huiswerk, ogendo's. ropporlen, evoluotie en schoolloopbqon

ArlikelI3 Scltoologendo

ln de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. De ouders poroferen wekelijks het
heen-en-weerschrift. ln het loger onderw'rjs krijgen de leerlingen een schoologendo. Hierin worden
de token von de leerlingen en mededelingen voor ouders dogelijks genoteerd. De ouders poroferen
dogelüks de schoologendo. De ouders kunnen eveneens mededelingen en vrogen oon de leroor
overmoken.

ArÍÍkel l4 HuÍswerk en lessen

De huíswerken en lessen worden genoteerd in de schoologendo.

Moondog, dinsdog en donderdog zijn de voste huiswerkdogen woorop er nieuwe token en lessen
kunnen gegeven worden. Op woensdog en vr'rjdog zol er misschien ook gewerkt moeten worden,
moor don goot het niet om nieuwe token.

W'rj verwochten dof ouders zích bij de begeleiding von hun kinderen ols "cooch" opstellen, door
ínteresse te tonen en no te k'rjken of de loken uitgevoerd werden. De verbetering en het uitleggen
von de leerstof ís de took von de klosleerkrocht. lndien een leerling zijn huiswerk niet gemookt heeft,
zal er door de klosleerkrocht mootregelen getroffen worden.

lndien een leerling z'rjn huistook vergeten is op school, is het niet de bedoeling dot men noor school
terug komt om het vergeten huiswerk le komen opholen.
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Arlîkel l5 Roppori en eyofuofíe

Een synlhese von de evoluoliegegevens von de leerling wordt neergeschreven in een ropport. Dit
roppori wordt 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 ropporÌ op hei einde von het schooljoor.

Arlìkel l6 Schoolloo pboan

S I Op voorwoorde dot oon olle toelotingsvoorwoorden voldoon is, nemen de ouders von de
leeding de eindbeslissing inzoke:

de overgong von kleuter- noor loger onderwijs, no kennisneming von en toelichiing bij
de odviezen von de klossenrood en von het CLB;
een joor longer in het kleuteronderwljs, no kennisnome en toelichting b'rj de odviezen
von de klossenrood en het CLB
het volgen von nog één schooljoor loger onderwijs, ols de leerling l4 joor wordt voor
I jonuorivon het lopende schooljoor, en dit no kennisneming von en toelichting b'û het
gunstig odvies von de klossenrood en het odvies von heT CLB.

s2 Een leerling die een joor te vroeg wil instoppen ín het loger onderwljs (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. Geeff de klossenrood geen toeloting, don vervolt het
beslissingsrecht von de ouders.

s3 ln olle ondere gevollen neemt de school de eindbeslissing inzoke het ol don niet zittenbl'rjven
of versnellen von de leerling.

Een school die beslist het leerproces von een leerling te onderbreken door deze leerling het
oonbod von het ofgelopen schooljoor gedurende het dooropvolgende schooljoor
nogmools te loten volgen, neemt deze beslissing no overleg met heï CLB. De beslissíng wordt
oon de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelichl. De school deelt mee welke
bijzondere oondochtspunten er in het dooropvolgende schooljoor voor de leerling z'rjn. ln het
leerlingendossier bewoort de school de odviezen von de klossenrood en het CLB en/of het
bew'tjsstuk wooruit blijkt dot ouders kennis hebben genomen en toelichting hebben gekregen
bij het odvies von de klossenrood en CLB.

Hoofdstuk 8 Afwezioheden en te loot komen

ArtÍkel l7 Afwezigheden

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

S I Kleuteronderwijs

Er is geen medisch ottest nodig voor ofwezigheden von kleuters.

Voor leerlingen in hei kleuteronderwijs die vijf joor worden voor I jonuori von het schooljoor is er een
leerplicht von minimool290 holve dogen oonwezigheid perschooljoor. Voor de berekening von dof
oonlol holve dogen oonwezigheid in functie von de leerplicht en de regelmotigheid von de leerling
kunnen de ofwezigheden die door de directie ols oonvoordboor geocht worden meegerekend
worden.

Voor zes- en zevenjorigen in heï kleuteronderw'rjs of een vijfjorige die vervroegd instopt in het loger
onderwijs, moet de ofwezigheden wettigen volgens dezelfde regels ols in het loger onderwijs.

52 Loqer onderwüs

1' 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 ofwezigheíd, de begindotum en de vermoedelijke eínddotum.
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b) Een medisch ottest:

- Als ouders ol vier mool per schooljoor zelf een verkloring wegens ziekte hebben
ingediend.

- Bû een ofwezigheid wegens ziekte von meer don drie opeenvolgende kolenderdogen.

2o Afwezigheid von rechiswege:

B'rj een ofwezigheid von rechtswege bezorgen de ouders oon de directeur of de groepsleroor
een ondertekende verkloring of een officieeldocumeni. 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 b'rjwonen von een begrofenis- of huwelijksplechtigheid von een persoon die onder

hetzelfde dok woont 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 het kodervon de bijzondere jeugdzorg

en de jeugdbescherming;
- de onbereikboorheid of ontoegonkelijkheid von de school door overmochl;
- hel beleven von feestdogen die inherent zijn oon de door de grondwet erkende

levensbeschouwel'rjke overtuiging von een leerling;
- het octief deelnemen in het koder von een individuele selectie of lidmootschop von

een vereniging ols topsportbelofte oon sportieve monifestoties. Moximool l0 ol don
niet gespreide holve schooldogen per schooljoor.

3o Afwezigheid mits voorofgoondelijke toestemming von de dÍrecteur:

B'rj een ofwezigheid met foestemming von de directeur bezorgen de ouders oon de directeur of
de groepsleroor een ondertekende verkloring of een officíeel documenl. De verkloring vermeldt
de noom von de leerling, de klosgroep, de reden von ofwezigheid, de begindotum en de
vermoedelijke einddotum.

4'Afwezigheid wegens verplootsingen von de trekkende bevolking

ln uitzonderlijke omstondigheden kon de ofwezigheid von kinderen von binnenschippers. kermis-
en circusexploitonten en -ortiesten en woonwogenbewoners gewetTigd zijn om de ouders te
vergezellen t'rjdens hun verplootsingen. De ofsproken over de modoliteiten oongoonde het
ondenvijs op ofstond en oongoonde de communicotie tussen de school en de ouders worden
vostgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.

5o Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis. zwemmen en gymnostiek mits toestemming
von de directie

Deze cofegorie ofwezigheden kon slechts toegestoon worden voor moximool zes lestijden per
week (verplootsingen inbegrepen) en kon enkel ols de school voor de betrokken topsportbelofte
over een dossier beschikt dot volgende elemenTen bevot:

- een gemotiveerde oonvroog von de ouders;
- een verkloring von een bijde Vloomse sportfederotie oongesloten sportfederotie;
- een medisch ottest von een sportorts verbonden oon een erkend keuringscentrum

von de Vloomse Gemeenschop;
- een okkoord von de directie.

De directie is hiertoe niet verplichf en kon de oonvroog dus ook weigeren, zelfs ol is oon olle
voorwoorden voldoon.

ó' Afwezigheden omwille von revolidotíe t'ljdens de lesuren

o) de ofwezigheid omwille von revolidotie no ziekte of ongevol. en dii gedurende moximool
'150 minuten per week, verploolsing inbegrepen.

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dot
minstens de volgende elementen bevot:
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- een verkloring von de ouders woorom de revolidotie l'rjdens de lest'rjden moef
plootsvinden;

- een medisch ottesT wooruit de noodzokelijkheid, de frequentie en de duur von de
revolidotie bl'rjkt;

- een odvÍes, geformuleerd door het CLB. no overleg mel 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 ofwezígheid gedurende moximool 150 minuten per week, verplootsÍng inbegrepen von
leerlingen met een specifieke onderw'ljsgereloteerde behoefte wooryoor een
hondelingsgericht odvies is gegeven .

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dot ten
minste de volgende elementen bevol:

- een verkloring von de ouders woorom de revolidotie t'ljdens de lesTijden moet
ploolsvinden;

- een odvies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klossenrood en de ouders;
- een somenwerkingsovereenkomst tussen de schoolen de revolidotieverstrekker. De

revolidotieverstrekker bezorgt op het einde von elk schooljoor een evoluotieverslog;
- een toeslemming von de directeur, die joorl'rjks vernieuwd en gemoliveerd moet

worden, rekening houdend met het evoluotieverslog woorvon sproke in punt 3).

ln uilzonderlijke omstondigheden en mits gunstig odvíes von het CLB in overleg met de
klossenrood en de ouders, kon de moximumduur von 150 minuten voor leerplichtige kleuters
uitgebreid worden ïot 200 minuten, verplootsing inbegrepen.

Voor leerlingen die vollen onder de toepossing von het besluil von de Vloomse Regering von
l2 december 2003 betreffende de integrotíe von leerlingen met een motige of ernstige
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 indien moqelijK ook telefonisch oon de
directeur of het secretorioot.

$4 Problemotísche ofwezigheden

Alle ofwezigheden die níet z'rjn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zools beschreven onder
$2 worden ten oonzien von de leerling beschouwd ols problemotische ofwezigheden. Ook
ofwezígheden geweltigd door een twijfelochtig medisch ottest, met nome de 'dixit' ottesten,
geonlidofeerde oltesten en ottesten die een niet medische reden vermelden, worden ols
problemotische ofwezigheden beschouwd. ln deze gevollen zolde directeurcontoct opnemen meT
de ouders. De ouders kunnen deze ofwezigheid olsnog wetiigen. Vonof vijf holve schooldogen
problemotische ofwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte von het CLB. Het
CLB vooziet begeleíding voor de betrokken leerling in somenwerking met de school.

Artîkel l8 Te lool komen

S ì Leerlingen moeten tijdig oonwezigzíjn.

Een leerling die toch te loot komt, begeeft zíchzo spoedig mogelijk noor het secretorioot en
doorno noor de klosgroep. De ouders worden bij herhooldel'rjk te loot komen von hun kind
gecontocleerd door de directie/leerkrocht. Ze moken hierover ofsproken.

52 ln uitzonderl'rjke gevollen kon een leerlíng die doorvoor een gewettigde reden heeft, de
school voor het einde von de schooldog verloten. Dit kon enkel no toesfemming von de
directeur.
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Hoofdstuk 9 Schorsino von de lessen weqens bepoolde omstondioheden

Arlikel 19 Overmochl

S I De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens
overmocht. Hieronder verstoot men een onvooziene niet-toerekenbore plotselinge
gebeurtenis die het onmogelijk mookt om de lessen te loten doorgoon.

S2 De directeur brengl de ouders hiervon, voor zover mogelijk, schrifiel'tjk op de hoogte.

Arlikel20 Pedagogîschesfudíedogen

S I De lessen kunnen voor olle leerlingen of voor een leerlingengroep moximool onderholve dog
per schooljoor worden geschorsl voor hel houden von pedogogische studiedogen voor de
leroors.

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

Ar|îkel 2l Facullcrlieve vrije 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.

S2 Deze vr'rje dogen worden bekendgemookt voor 30 juni von het schooljoor en z'rjn terug te
vinden in de ofsprokennofo.

Artìkel 22 Sfoking

S I ln gevol von stoking zol het schoolbestuur zorgen voor het nodige toezicht op de leerlingen.
Enkel indien het niet mogelijk is om in voldoende toezicht Te voorzien, zullen de lessen worden
geschorst.

S2 De directeur brengt de ouders schriftel'rjk op de hoogte von de mootregelen die zullen
worden genomen.

Arlikel 23 Verkiezingen

S I De lessen kunnen moximool één dog per schooljoor worden geschorsl wonneer de lokolen
noor oonleiding von de verkiezingen zijn gebruikt voor het inrichten von
stemopnemingsbureous.

52 De directeur brengt de ouders hiervon schriftelijk op de hoogte.

Hoofdstuk l0 Schendinq von de leefreqels. prevenlieve schorsino.liideliike en definitieve uilsluitinq

ArlÍkel 24 [eefregels

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels von de school no te leven. Deze leefregels zijn
opgenomen in de ofsprokennoto von de school.

Arlîkel 25 Schending von de leefregels en ordemaotregelen

S I lndien een leerling door z'rjn gedrog de leefregels schendt of de goede orde in de school in
het gedrong brengt. kunnen mootregelen worden genomen.

S 2 Deze moofregelen kunnen z'rjn:

. een mondelinge opmerking;

. een schriftelijke opmerking in de schoologendo of het heen-en-weerschrift die de
ouders ondertekenen voor gezien;

. een extro took díe de ouders onderlekenen voor gezien;

Deze opsomming sluit niet uit dot een ondere mootregel wordt genomen. oongepost oon het
onbehoorlijk gedrog von de leerling. Deze mootregelen kunnen worden genomen door de directeur
of elk personeelslid von de school met een kíndgebonden opdrocht.
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$ 3 Meer verregoonde mootregelen kunnen zijn:
. een gesprek fussen de direcleur en de belrokken leerlÍng. De directeur mookt hiervon

melding in de schoologendo of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor
gezien.

o De groepsleroor en/of de directeur nemen contoct op mef de ouders en bespreken hei
gedrog von de leerling. Von dit contoct wordt een verslog gemookt. Het verslog wordt
door de ouders ondertekend voor gezien;

o p[eVeñtieve schorsing :

Een preventieve schorsing is een uitzonderl'rjke mootregel die de direcieur voor een
leerling in het 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 víjf opeenvolgende schooldogen de lessen en octiviteiten von zijn
leerlingengroep niet volgen. De direcTeur kon, mils moTivering oon de ouders, beslissen
om die periode eenmolig met moximool vijf opeenvolgende schooldogen te verlengen
indien door externe foctoren het iuchtondezoek niet binnen die eerste periode kon
worden ofgerond. De preventÍeve schorsing kon onmiddell'rjk uitwerking hebben en de
school stelt de ouders in kennis von de preventieve schorsing. De schoolvooziet opvong
voor de leerling. tenz'rjde schooloon de ouders motiveert woorom dit niet hoolboor is.

$ 4 lndien vermelde mootregelen niet het gewenste effect hebben, kon een individueel
begeleidingsplon met meer bindende gedrogsregels worden vostgelegd door de directeur.
Dil moet ertoe b'rjdrogen dot een goede somenwerking met personeelsleden en/of
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. Dii begeleidingsplon wordt opgesteld door de
groepsleroor, de zorgcoördinotor en de directeur. Hei wordt steeds besproken met de
ouders. Het wordT von krocht 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 opstorten von een tuchtprocedure.

$ 5 Tegen geen enkele von deze mootregelen is er beroep mogelijk.

ArtÍkel26 Tuchlmoolregelen: lîjdelîike en defrnÍfieve uîisluílìng von leerlîngen

S I Het onbehoorlijk gedrog von een leefing kon uitzonderl'rjk een tuchtmootregel noodzokelijk
moken.

S 2 Een tuchtmoolregel kon worden opgelegd indien de leerling

. het verstrekken von opvoeding en onderwijs in gevoor brengt;
o de verwezenl'rjking von het pedogogisch project von de school in het gedrong brengt;
. ernstige of weltelijk strofbore feiten pleegt;
. zich niet houdt oon heT eventueel opgesteld individueel begeleidingsplon;
. de noom von de school of de woordigheid von het personeel oontost;
. de school moTeriële schode toebrengt.

S 3 Tuchtmootregelen zijn

Tijdelijke uitsluiting

De directeur kon, in uitzonderl'rjke gevollen, een leerling in het loger onderwijs t'rjdelijk uitsluiten.
Een tijdel'ljke uitsluiling is een luchtsonctie die inhoudt dot de gesonctioneerde leerling
gedurende minimool één schooldog en moximool v'rjftien opeenvolgende schooldogen de
lessen en octiviteiten von zijn leerlingengroep niet mog volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting
kon enkel no een nieuw feit. De school vooziet opvong voor de leerling, Tenzijde school oon
de ouders moiiveert woorom dit niet hoolboor is.

DefÍnitieve uitsluitinq

De directeur kon. in uitzonderlijke gevollen, een leerling in het loger onderwijs definítief
uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsonctie die inhoudt dot de gesonctioneerde
leerling wordl uitgeschreven op het moment dot die leerling in een ondere school is

ingeschreven en uilerlijk één moond, vokonlieperioden tussen I september en 30 juni niet
inbegrepen, no de schriftelijke kennisgeving.
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ln ofwochting von een inschr'rjving in een ondere school mog de gesonctioneerde leerlíng
de lessen en ocfiviteiten von zijn leerlingengroep niei volgen. De school vooziet opvong voor
de leerling, tenz'rj de school oon de ouders moliveert woorom dit niet hoolboor is.

S 4 Er îs geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt ofzonderlijk worden
behondeld.

$ 5 Het schoolbestuur kon de inschrijving weÍgeren in een school woor de betrokken leerling het
huidige, vorige of het dooroon voorofgoonde schooljoor definilief werd uitgesloten.

Artíkel 27 Tuchìprocedure

S I Tuchtmootregelen worden genomen door de directeur.

52 De directeur volgt doorbij volgende procedure:

I 
o het voorofgoondelijke odvies von de klossenrood moet worden ingewonnen. ln gevol

von de intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klossenrood uitgebreid worden
met een vertegenwoordiger von het CLB die een odviserende stem heeft;

2 de intentie tot een tuchtmootregel wordt no b'rjeenkomst von de klossenrood
oongetekend oon de ouders bezorgd, binnen de drie schooldogen. De school
verw'rjst in de kennisgeving noor de mogelijkheid tot inzoge in het tuchtdossíer, met
inbegrip von het odvies von de klossenrood, no ofsprook. De ouders hebben het
recht om te worden gehoord, eventueel b'rjgestoon door een vertrouwenspersoon.

Dit gesprek moet uiterl'rjk vûf schooldogen no ontvongst von de kennisgeving
plootsvinden.

3o De tuchtstrof moet in overeensiemming zijn met de ernst vqn de feiten.

40 De genomen beslissing von de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de
drie schooldogen oongetekend oon de ouders bezorgd. ln diÌ oongetekend
schrijven wordt de mogel'rjkheid vermeld tot het instellen von hel beroep. olsook de
bepolingen uit het schoolreglement die hier betrekking op hebben.

Arlîkel 28 lucl¡fdossier

S I Een tuchtdossier von een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.

52 HeT fuchTdossier omvot een opsomming von:
. de gedrogingen zools omschreven in ortikel 26, $2;. de reeds genomen ordemootregelen;
. de gedrogingen die niet overeenstemmen met hef individueel begeleidingsplon;
. de reocties von de ouders op eerder genomen moolregelen;
. het gemoiiveerd odvies von de klossenrood;
. het tuchtvoorstel en de bewíjsvoeríng ter zoke.

ArtÍkel29 Beroepsprocedurefegen definíIíeve ví|sluîling

S I Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een
beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Dit beroep
moet binnen de v'rjf schooldogen no kennisneming von de feiten oongetekend ingediend
worden blj het schoolbestuur.

Het beroep:
¡ wordt gedoteerd en ondertekend
¡ vermeldt ten minste het voorwerp von beroep mel omschrijving en motivering von de

ingeroepen bezworen
. kon oongevuld worden met overtuigingsstukken

$ 2 Het beroep wordt behondeld door een beroepscommissie, opgerichl door het
schoolbestuur.

$ 3 De beroepscommissie bestoot uit een delegotie von twee externe leden en een delegotie
von Twee interne leden en wordt in functie von een concreet beroep somengesteld door het
college von burgemeester en schepenen.
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De voorzilter wordt door het college von burgemeester en schepen en onder de externe
leden oongeduid.

Het schoolbestuur bepoolt de somenstelling von de beroepscommissie, met inochtneming
von volgende bepolingen:
lo de somenstelling von de beroepscommíssie kon per te behondelen dossier verschillen.

moor kon binnen hel te behondelen dossier niet wijzigen
20 de somenstelling is ols volgt: leden intern oon het schoolbestuur of intern oon de school

woor de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen. met uitzondering von de
directeur die de beslissing heefl genomen.

De werking von de beroepscommissie
3o 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 beginsel stemgerechtigd; bij sloking von
stemmen is de siem von de voozilter doorsloggevend;

. elk lid von een beroepscommissie is oon discretieplichl onderworpen;

. een beroepscommissie hoort de ouders in kwestle;

. een beroepscommissie beslist outonoom over de stoppen die worden gezet om tot
een gefundeerde beslissing te komen, wooronder eventueel het horen von een of
meer leden von de klossenrood die een odvies over de iijdelijke uitsluiting heeft
gegeven;

. de werking von een beroepscommissie kon geen ofbreuk doen oon de stotutoire
rechten von de individuele personeelsleden von het onderwijs;

o een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing olleszins in
overeenstemming is met de decretole en reglementoire onderwijsbepolingen en met
het schoolreglement.

Hel schoolbestuur oonvoordt de veronlwoordelijkheid voor deze beslissing von de
beroepscommissie.

Het beroep door een beroepscommissie kon leiden iot:

lo de gemotiveerde ofwijzing von het beroep op grond von onontvonkelijkheid ols:

o) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening von het beroep is

overschreden.

b) het beroep niet voldoet oon de vormvereisten opgenomen in het
schoolreglement.

20 de bevestiging von de definitieve uitsluiting.

3o de vernietíging 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. Bij de kennisgeving
von de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bijde Rood von Stote worden vermeld.

Termijn en modoliteiten:
Het vezoekschrift moet het opschrift "veaoekschrift tot nietigverkloring" drogen. Het moet
worden ondertekend door de verzoekende portij of door hoor odvocoot. Het moet zeker de
volgende gegevens en uileenzellingen bevotten:

. de noom en het odres von elke veaoekende port'rj;

. een uildrukkelijk gekozen woonploots, dit is een odres in België dot zol worden
gebruikt voor olle briefwisseling over het beroep;

. de beslissing woorvon de nietigverkloring wordt gevroogd;

. de verwerende port'rj, dit is de overheid die deze beslissing heeft genomen;

. een uiteenzetting von de feitelíjke omstondigheden von de zaaki

. een uiteenzetting von de 'middelen', woorin wordt uitgelegd welke rechtsregels er
werden geschonden en op welke w'rjze.

Er moet een kopie von de bestreden beslissing worden bijgevoegd. Als de vezoekende portû
een rechtspersoon is, moet er een kopie worden bijgevoegd von de gepubliceerde stotuten
en von de gecoördíneerde geldende stotuten. Als het vezoekschrift von een rechispersoon
niel door een odvocoot wordt ingediend, moet ook de beslissing von het bevoegde orgoon
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von de rechtspersoon om hel beroep in te dienen worden voorgelegd, evenols een kopie
von de oonsielling von dot orgoon. De verplicht b'rjte voegen stukken, evenols olle ondere
stukken die ter stoving von het beroep zouden worden bÍjgevoegd. moelen worden
genummerd en worden opgenomen in een inventoris.

Het vezoekschrift wordT ofwel per post oongetekend vezonden noor de griffie von de Rood
von Stote, Wetenschopsstroot 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de
elektronische procedure (zíe doorvoor de rubriek 'epIqçedliq" op deze website). Bij een
vezending per post moefen er noost het origineel vezoekschrift steeds drie eensluidend
verkloorde ofschriften worden bezorgd, te vermeerderen met een ofschrift voor iedere
verwerende port'rj. De beroepen tot nietigverkloring moeten worden ingediend binnen een
vr'rj korle termijn von zesiig dogen no de bekendmoking. betekening of kennisnome von de
beslissing.

Als er verplíchte vermeldíngen of bij te voegen sfukken of ofschriften ontbreken zol de
behondeling zeker vertroging oplopen, en bestoot bovendien het risico dot het beroep
onontvonkel'rjk zol moefen worden bevonden, en dus niet zol kunnen worden behondeld.
Per vezoekende portij moet er een recht von 200 euro worden betoold binnen een lermijn
von 30 dogen. No de ontvongsl von het veaoekschrift bezorgt de griffie doorfoe een
overschrijvingsf orm ulier.

Bij overschr'rjding von deze vervolterm'rjn is de omstreden t'rjdel'rjke uitsluiting von rechtswege
nietig.

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

Hoofdstuk I I Getuiqschritt bosisonden^riis

Arlìkel 30 Het getuìgschrifl foekennen

Het schoolbesfuur kon een getuigschrift bosisonderw'rjs uitreiken, op voordrocht en no beslissing von
de klossenrood. Hef 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 blijkt
dot de leerling bij het voltooien von het loger onderwijs de doelen opgenomen in het leerplon in
voldoende mote heeft bereikt.

Arlikel 3l HeI geluígschrìfl níef foekennen

Als de klossenrood het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op bosis von het
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni von hel lopende schooljoor
oongetekend mee oon de ouders.

Een leerling die het getuigschrift bosisonderwijs niet behoolt, krijgt een verkloring met de vermelding
von het oontol en de soort von gevolgde schooljoren loger onderwijs. Noost deze verkloring heeft
de leerling recht op een schriftelijke motivering woorom het getuigschrift bosisonderwijs niet werd
toegekend. olsook oondochtspunten voor de verdere schoolloopboon.

Ouders die niet okkoord goon met deze beslissing, kunnen uiterl'rjk binnen de drie werkdogen een
overleg vrogen met de directeur. De bedoeling von dit overleg is om olsnog tot een overeenkomst
te 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 niet weigeren en er moet een schriftelijke verslog von gemookt worden.
ln dit verslog wordt meteen opgenomen of de dírecteur de klossenrood ol don niet opnieuw
somenroept.

Wonneer de ouders niel okkoord goon met de beslissing (hetz'tj om de klossenrood niet bijeen te
roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), don wijst de school de ouders schriftel'rjk op
de mogelijkheid tot beroep bijde beroepscommissie.
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lndien de klossenrood bij zijn oorspronkelijke beslissing blijff, wordt z'rj opnieuw gemotiveerd en door
het schoolbestuur oongelekend meegedeeld oon de ouders, uiterl'rjk binnen de drie werkdogen.
Wonneer de ouders niel okkoord goon met de beslissing don w'rjst de school de ouders schriftel'rjk op
de mogel'rjkheid tot beroep bij de beroepscommissÍe.

Artikel 32 Beroepsprocedure

S I Ouders kunnen het niet-toekennen von een getuigschrift door de klossenrood betwisten en
kunnen een beroepsprocedure instellen, no voorgoonde stoppen, zools beschreven in ortikel
29.

Dit beroep moet door de ouders oongetekend en binnen de vijf werkdogen ingediend
worden b'rj het schoolbestuur.
Het beroep:

- wordt gedoteerd en ondertekend;
- vermeldt ten minste het voorwerp von beroep met omschr'rjving en

motivering von de ingeroepen bezworen;
- kon oongevuld worden met overtuigingsstukken;

s2 Het beroep wordt behondeld door een beroepscommissie, opgericht door het
schoolbestuur.

$3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk lien werkdogen no het ontvongen von heT beroep.
De beroepsprocedure wordt voor de duur von zes weken opgeschort met ingong von I 1 juli.

s4 Het beroep door een beroepscommissíe kon leiden Tot:

I 
o de gemotiveerde ofwijzing von hei beroep op grond von onontvonkel'rjkheid ols:

o) de in het schoolreglement opgenomen term'rjn voor indiening von het beroep is

overschreden;

b) het beroep niet voldoet oon de vormvereisten opgenomen in het
schoolreglement;

2" de bevestiging von het niet toekennen von het getuigschrift bosisonderw'rjs;

3o de toekenning von het getuigschrifi bosisonderwijs.

Het resultoot von het beroep wordt gemotiveerd en oongetekend oon de ouders bezorgd,
gebrocht, uiterlijk op l5 seplember dooropvolgend, met vermelding von de verdere
beroepsmogelijkheden bijde Rood von Stote (termijn en modoliteiten zie ortikel 29-çó)

s5

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

Artìkel 33

ledere leerlíng die b'rj het voliooien von het loger onderwijs geen getuigschrift bosisonderwijs krijgi,
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip von bijzondere oondochtspunten voor de
verdere schoolloopboon. en een verkloring met de vermelding von het oontol en de gevolgde
schooljoren loger onderwijs, ofgeleverd door de direcTie.

Artikel 34

Het meegeven von het getuigschrifT en ropport kon om geen enkele reden worden
ingehouden. ook niet bijvezuim door de ouders von hun finonciële verplichtingen

Hoofdstuk l2 Onderuiis oon huis en svnchroon internetonderwiis

Artikel 35

$ I Het onderwijs oon huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos.
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Alle leerlingen von het bosisonderwijs (kleuter- en loger onderwijs) die wegens ziekte
longdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school oonwezig kunnen zijn, hebben
onder bepoolde voorwoorden recht op 4 lestijden onderwijs oon huis per week, synchroon
internetonderw'rjs of een combinotie von beide.

Voor tijdelijk onderwijs oon huis dienen volgende voorwoorden gelijkt'rjdig te zijn vervuld:

l. De leerling is meer don eenentwintig opeenvolgende kolenderdogen ofwezig,
vokontieperiodes meegerekend, wegens ziekte of ongevol of de leerling is chronisch ziek
en is negen holve dogen ofwezig;

2. De ouders (of de personen die de minderjorige in rechte of in feite onder hun beworing
hebben) dienen een schriftel'rjke oonvroog in bijde directeur von de school.

3. De ofstond tussen de school en de verbl'rjfploots von de betrokken leerling bedroogt ten
hoogste tien kilometer.

4. B'rj een chronische ziekte kon het t'rjdelljk onderwijs oon huis ook gedeeltelijk op school
georgoniseerd worden. Dit is mogel'rjk no een okkoord tussen de ouders en de school en
vindt ploots buiten de normole schooluren en niet iijdens de middogpouze.

De oonvroog voor tijdelijk onderwijs oon huis, gebeurt door de ouders, bij brief of vio een
specifiek oonvroogformulier.

Bij die oonvroog goot een medisch ottest woorop de orts ottesteert dot de leerling niet of
minder don holftijds noor school kon goon (bij longdurige ofwezigheid wegens ziekte of
ongevol) of woorop de orts-speciolist ottesteert dot de leerling lijdt oon een chronische
ziekte, moor wel onderwijs mog krijgen.

De oonvroog von de ouders en de medische voststelling von de chronische ziekte door de
orts-speciolist moet niet b'rj elke ofwezigheid of bij elke periode von t holve dogen
ofwezigheid opnieuw gebeuren, moor blijft geldig gedurende de volledige periode von de
inschrijving von de leerling op de school.

De school zol de ouders individueel op de hoogte brengen von het besioon en de
mogel'rjkheden von het TOAH, von zodro duidel'rjk is dot de leerling in oonmerking zol komen
voor het TOAH. Kleuters, jonger don 5 joor, z'rjn nog niet leerplichiig, dit neemt niet weg dot
ook de ouders von deze doelgroep geihformeerd worden over TOAH.

lndien oon ol deze voorwoorden is voldoon. zol de school de dog no het ontvongen von de
oonvroog en vonof de tweeëntwintigste kolenderdog ofwezigheid en voor de verdere duur
von de ofwezigheid von hel kind, voor vier lest'rjden per week onderw'tjs oon huis verstrekken.

B'rjchronisch zieke kinderen is onderwijs oon huis mogelijk telkens het kind negen holve dogen
(hoeven niet oon te sluiten) ofwezig wos.

Bij verlenging von de ofwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke oonvroog,
vergezeld von een medisch oitest, indienen b'rjde directeur.

Bij chronisch zieke leerlÍngen hoefl er niet telkens opnieuw een medisch ottest voorgelegd
worden en volstoot een schriftel'ljke oonvroog von de ouders.

Kinderen die no een periode von onderw'rjs oon huis de school hervoften. moor binnen een
termijn von drie moond opnieuw ofwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk rechi op
onderwijs oon huis, synchroon internetonderwijs of een combinotie von beiden. Wel moet
het onderwijs oon huis opnieuw oongevroogd worden.

De concrele orgonisotie wordt bepoold no overleg met de directeur.

De centrofe orgonisoTor voor synchroon internetonderw'rjs is vzw Bednet. Bednet bepoolt
outonoom welke leerlingen in oonmerking komen voor synchroon internetonderwijs op bosis
von een oontol criterio, wooronder de ondersteuningsbehoefte von de leerling en hei
positief engogement von de leerling, de ouders. de school en het CLB.

B'ljeen longdurige ofwezigheid wordt een minimole ofwezigheid von 4 weken vooropgesteld
vooroleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderw'rjs.

B'rj een frequente ofwezigheid wordt een minímole geplonde ofwezigheid von 4 weken
vooropgesteld vooroleer de leerling recht heeft op synchroon internefonderwijs.
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Sl2 Synchroon iniernetonderw'rjs kon doorolle betrokkenen bij de begeleidíng von de leerling
oongevroogd worden vio de webstek von vzw Bednet.

http://www.bed net.be/oo nvroog-oo nmoken

Hoofdsluk l3 Schoolrood. ouderrood en leerlinoenrood

Arlîkel 36

De schoolrood wordt somengesield uit vertegenwoordigers von de volgende geledingen
I o de ouders;
2" hel personeel;
3" de lokole gemeenschop.

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

Artikel 37

Er wordl 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.

Arlikel 38

De school richt een leerlingenrood op ols ten minste l0% von de leerlingen von het v'rjfde en zesde
leerjoor er om vrogen.

Hoofdstuk l4 [eerlinoenqeqevens. privocv en qeoevensbescherminq

Artíkel39 GegevensbeschermingenÍnformolíeveÍlígheÍd

De school verwerkt persoonsgegevens von leerlingen en ouders in het koder von hoor opdrocht. Het
schoolbestuur is de eindverontwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervon.

Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen no die voortvloeien uil de regelgeving
inzoke prívocy 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 informotieveiligheidsconsulenl en betrokken wordt in het
informotieveiligheidsbeleid von het schoolbestuur (wot onderwijs betreft).

De school zol enkel gegevens verwerken met de toestemming von de ouders, tenzij er een ondere
weltel'rjke grondslog is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek. geïnformeerd en
ondubbelzinnig zijn. Over heT gebruik von sociole medio ín de klos worden ofsproken gemookt.

De school is tronsporont over de verwerking von persoonsgegevens en verstrekt de nodige
informotie, ol don niet in deioil, met inbegrip von de ofsproken die gemookt zijn 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 concrete 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;

- vost te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en mef welk doel dit gebeurt;
- de zorgvuldige verwerking von persoonsgegevens te woorborgen;
- de rechlen von belrokkene te woorborgen.
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De meest recente versie von deze privocyverkloring is te roodplegen vio de website von het
schoolbestuur.

De protocollen die in het kodervon de privocy-reglementering worden ofgesloten, zijn gepubliceerd
op de website von de school en de gemeente. https://wvwv.sint-pieters-leeuw.be/privocv

Personeelsleden von de school woor de leerling mel een verslog of een gemotiveerd verslog
ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzoge von het verslog of het gemotiveerd
verslog uit hel multidisciplinoire dossier von de leerling. Dot recht op inzoge geldt ook voor de
personeelsleden von de school voor buitengewoon onderwijs die in het koder von het
ondersteuningsmodel instoon voor de begeleiding von de leerling mel een verslog of een
gemoliveerd verslog. Bij elke inzoge wordl de regelgeving over de bescherming von noluurlijke
personen b'rj de verwerking vo persoonsgegevens toegepost.

Afükel40 Meedelen von leerlingengegevens oon ouders

Ouders hebben recht op inzoge en recht op toelichting b'rjde gegevens die op de leerling betrekking
hebben, wooronder de evoluotiegegevens, die worden verzomeld door de school. lndien no de
toelichting bl'ljkt dot de ouders een kopie willen von de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.
ledere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behondeld te worden, mog nieï verspreid worden
noch publiek worden gemookf en mog enkelgebruikt worden in funclie von de onderwijsloopboon
von de leerling.

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

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

Afükel4l Meedelen von ieerlÍngengegevens oon derden

De school zol geen leerlingengegevens meedelen oon derden. tenzij voor de toepossing von een
wettelijke of reglementoire bepoling of in het koder von een overeenkomsf die de school ofsluit met
een verwerker voor leerplotformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenodministrotie e.d.m.

Gemeenteroodsleden hebben het recht op inzoge in olle dossiers, sTukken en okten die het bestuur
von het gemeentelijk onderwijs betreffen overeenkomstig ortikel29 van het decreet over het lokool
besiuur. Dit betekent dot gemeenteroodsleden inzoge hebben in olle dossiers, stukken en okten die
nodig zijn om het bestuur von het gemeentelijk onderwijs te confroleren en die von
gemeenTelijk/gemengd belong z'rjn (individuele leerlingendossíers vollen hier niei onder). Bij de
uitoefening von heI inzogerecht, kunnen er persoonsgegevens verwerkt worden, in voorkomend
gevol moel er rekening worden gehouden met de olgemene verordening gegevensbescherming.

Ook in heT koder von het lidmootschop brjde Onderwijskoepel von Steden en Gemeenten (OVSG)
en de dooruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.
Bij verondering von school door een leerlíng worden tussen de betrokken scholen
leerlingengegevens overgedrogen noor de nieuwe school op voorwoorde dot:

1" de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopboon;
2o de overdrocht gebeurt in het belong von de leerling;
3o ouders zich niet expliciet verzef hebben, tenzij de regelgeving de overdrochT verplicht
stelt.

Een kopie von een verslog of een gemotiveerd verslog von een CLB moeï 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.

Arlikel 42 Geluids- en beeldmoteriool gemaokt door de school

De school kon geluids- en beeldmoteríool von leerlingen moken en publiceren
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Voor het moken en publiceren von niet-gericht 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 leerlíngen/ouders vermoed. Onder
niet-gericht geluids- en beeldmoteriool verstoon we geluids- en beeldmoteriool dot een eerder
spontone, niet geposeerde sfeeropnome weergeeft zonder doorvoor specifiek één of enkele
personen eruit te lichten. Hei goot bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een octiviteit von de
school. De betrokken leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.

Voor het moken en publiceren von gericht geluids- en beeldmoleriool zol voorofgoondelijk de
toestemming von de leerlíng/ouders worden gevroogd. Hierbij worden het soort geluids- of
beeldmoteriool, de verspreidingsvorm en hel doel gespecifieerd.

Hoofdstuk l5 Smorlphone. toblet, loptop. trockers of onderen qeliikoordioe loestellen. inlernet en
sociole medio

Afükel43

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smortphone, toblet, loptop, trockers of enige ondere
gel'rjkoordige toesfellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkoor dringend nodig hebben
tijdens de schooldog, kunnen ze terechÌ op het secretorioot von de school.

Artíkel44

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

ArtÍkel45

Elke leerling zorgt ervoor dot de privocy-instellingen von zijn toestel zo ofgesteld zijn dot ze de privocy
von onderen niet kunnen schenden.

ArtÍkel46

Het is niet toegestoon om beeld- of geluidsopnomen te moken op het domein von de schoolzonder
toestemming von de school. Overeenkomstig de privocywetgeving mogen er geen beeld- of
geluidsopnomen von medeleerlingen, personeelsleden of ondere personen gemookt worden of
verspreid zonder hun uitdrukkel'rjke toestemming.

Artíkel47

Onder sociole medío worden websites zools Focebook, Netlog, lnstogrom, Twitfer. enz. verstoon. Er

worden geen films, geluidsfrogmenten. foto's enz. op sociole websites geplootst die betrekking
hebben op de school zonder dot door uitdrukkelijk toestemming 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.

Artíkel48

Bij communicotie vio sociole medio worden de normole fotsoennormen in ocht genomen
Cyberpeslen is verboden.

Arlíkel49

Het downlooden. inslolleren en verdelen von illegole softwore op school is verboden

ArtÍkel50

Het internet von de school mog olleen gebruikt worden voor schoolse oongelegenheden
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Hoofdstuk l6 Absoluut en permonenl olqemeen rookverbod

Arlikel 5l
Er is een obsoluut en permonent verbod op het roken von tobok of von soortgelijke producten (onder
ondere de shisho pen, de e-sigoret of heotsticks,...)

Dit verbod geldt bÌnnen de volledige instelling, met ínbegrip von zowel de gebouwen ols de
speelplootsen, sportterreínen en ondere open ruimten.

Er is eveneens een obsoluut en permoneni verbod op het roken von tobok of von soortgelijke
producten tljdens extromuros-octiviieiten.

Bijovertreding von deze bepoling
- zal 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 het

schooldomein te verloten.

Hoofdstuk l7 Grensoverschriidend qedroq

Artíkel 52

S I Het schoolbestuur heeft zowel een preventieodviseur psychosociole belosiing ols een
vertrouwenspersoon oongesteld die bevoegd z'rjn voor het ontvongen en opvolgen von
klochTen over grensoverschrijdend gedrog binnen de school.

S2 Hun nomen en functíes kunnen opgevroogd worden vio het schoolbestuur

Hoofdstuk l8 Overdrocht von het multidisciplinoire C[B-dossier

Arlikel 53

S I Von iedere leerling wordt een multidisciplinoir dossier oongelegd bij het begeleidend CLB.
Dit dossier bevot olle voorhonden zijnde relevonte persoonlijke gegevens m.b.t. de leerling.

S2 Het CLB ís verplicht leerlingen en ouders te informeren over de evenfuele overdrocht von hei
multidisciplinoire CLB-dossier in gevol von schoolverondering.

53 ln gevol von schoolverondering in de loop von hei schooljoor gebeurt de overdrocht
outomotisch tussen de oude en de nieuwe school.

S4 ln gevol von inschrijving bij de stort von het schooljoor gebeurt de overdrocht no ofloop von
een wochttijd von l0 dogen, die begint le lopen vonof I september von het nieuwe
schooljoor.

$5 Als u de overdrochf von het ClB-dossier niet wilt, moet u :

. een brief sturen noor de directeur von het vorige CLB

. dit binnen de l0 dogen

. de gegevens rond gezondheidszorg en ofwezigheden worden olt'tjd doorgegeven

$ó 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
leerplichtcontrole. somen met een kopie von het vezel. Het CLB bewoort de gegevens
woortegen verzel werd oongetekend tot l0 joor no heT lootste contoct.

Hoofdstuk l9 Keuze von de levensbeschouweliike vokken

ArlÍkel 54

S I Bij elke inschrijvíng von hun leerplíchtig kind in het loger onderwijs 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.
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$2

Ouders die op bosis von hun religieuze of morele overtuiging 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
vrijstellíng betekeni nooit dot een leerling minder tüd op school doorbrengt don de normole
oonwezigheid von olle leerlingen.

De klossenrood zol nogoon of de vr'rjgekomen lest'rjden zinvol oon de eigen
levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, don kon de klossenrood de leerling en de
betrokken personen hiervon onmiddell'rjk op de hoogte brengen zodot een bijsturing mogelijk
is.

De ouders zljn verplicht deze keuze te moken bij de eersfe inschrijving in de school. Deze
verkloring wordt binnen de B kolenderdogen, le rekenen vonof de dog von inschrijving in de
school of vonof de eerste schooldog von september, ofgegeven oon de directeur. De
ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie von deze mogelijkheid 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 eersie schooldog von hei
schooljoor.

ln de kleuterschool wordt geen godsdienstzedenleer keuze gemookt tenz'rj voor die kleuters
die verplichï één joor longer in het kleuteronderwijs verblijven omdot ze niet oon olle
toelotingsvoorwoorden loger onderw'rjs voldoen. De ouders kunnen in dii gevol een keuze
godsdienst of zedenleer moken. Ze kunnen hun kleuter deze lessen loten bijwonen in onze
logere school.

Hoofdsluk 20 Vriistellinq weqens een bepoolde hondicop

ArlÍkel 55

Leerlingen met een hondicop die gewoon loger onderw'rjs volgen, moor omwille von hun hondicop
bepoolde leergebieden of onderdelen ervon niet kunnen volgen, kunnen doorvoor een vr'rjstelling
krijgen indíen zij vervongende octiviteiten volgen. De klossenrood beslist, in overleg met het
infegrotieteom, outonoom over de vervongende lessen en octivifeiten.

Hoofdstuk2l Klochtenorocedure

ArlÍkel 56

$ I Elke ouder kon noor oonleiding von schoolgereloteerde beslissingen of feiten een klocht
indienen bij de direcleur, op voorwoorde dot er geen specifieke klochtenprocedure is

voorzien. Deze klocht wordt schriftelijk en op gemotíveerde wijze ingediend uiterlijk bínnen de
zeven kolenderdogen no kennisneming von de beslissingen of feiten. De directeur doet een
schriftelijke onlvongsTmelding von de klocht binnen de Tien kolenderdogen no ontvongst.

S2 Vooroleer verder te goon met de procedure onderneemt de directeur een
bemiddelingspoging met olle beirokkenen. Deze bemiddeling kon bestoon uit een overleg
tussen de betrokken ouder(s) en de bevoegde perso(o)n(en), ol don niet in oonwezigheid
von de directeur. Als dit overleg níets oplevert, stuurt de directeur de klochl door noor het
schoolbestuur. Hij doet dit binnen de tien kolenderdogen no de ontvongst von de klocht.

$3 Het schoolbesfuur 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 klochf. 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 niel in behondeling wordl genomen, wordt de ouder
doorvon onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. De weigering om een klocht te behondelen,
wordt gemotiveerd.
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s5 Het schoolbestuur neeml no ondezoek een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt
bínnen de tien kolenderdogen schriftelijk meegedeeld oon de betrokkenen. Desgevollend
doet het schoolbestuur betekening von het besluit woorbij de oorspronkel'tjke beslissing wordt
ingetrokken of hervormd. Deze belekening gebeurt bínnen de tien dogen no het nemen
eryon.

lndien de behondeling von de klocht meerdere weken of moonden in beslog neemt,
informeert de directeur regelmofig de betrokken ouder(s) over de stond von het dossier, en
dit minstens om de drie moonden.

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

só

sz

Hoofdsluk 22 Medicolie

Artîkel 57

S I De school dient uit eigen beweging geen medicotie toe. Bij ziekte zol ze in de eerste ploofs
een ouder of een door u opgegeven contoctpersoon trochten te bereiken. lndien dit niet
lukt en ofhonkelijk von de hoogdringendheid, zol de school de eigen huisorts, een ondere
orts of eventueelzelfs de hulpdíensten contocteren.

S 2 De ouders kunnen de schoolverzoeken om medicotie toe te dienen.

De school kon weigeren om medicotie toe te dienen, tenz'rj:

I o die is voorgeschreven door een orts en

2o die omwille von medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend .

Z'rj doen dit schrÍftelijk met vermelding von:
. de noom von het kind
. de dotum
. de noom von het medicoment
. de dosering
. de wijze von beworen
. de w'rjze von ioediening
. de frequentie
. de duur von de behondeling

3" 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.

Hoofdstuk23 Slolbepolinq

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 hel
schoolreglement.

doo de gemeenterood von Sint-PieTers- in zitting von 25 juní 2020

olge ul,
Luc Deconinck

2ó

Iter
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