
 
 

        
 
 

 
 
Beste ouder(s),            01.09.2016 
 
Het is belangrijk dat u de schoolafspraken, zoals vermeld in het schoolreglement, doorneemt! 
Ook dit schooljaar kan u het aangepaste schoolreglement via de website raadplegen of kan u kiezen voor een 
papieren vorm (boekje). Uw keuze kan u hieronder maken. 
 
Extra aandacht voor volgende zaken in het schoolreglement: 
 
Geen beroepsprocedure meer tegen tijdelijke uitsluiting  
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is een school niet langer verplicht om in een beroepsprocedure te voorzien 
tegen een beslissing tot tijdelijke uitsluiting 

Inschrijving met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs  
Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende 
voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg organiseren met de ouders, klassenraad en CLB over de 
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de 
leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  

Screening niveau onderwijstaal  
De regelgeving geeft nu expliciet aan dat een taalscreening niet gebeurt voor anderstalige nieuwkomers. Zij 
krijgen immers sowieso een aangepast taaltraject.  

Een- of meerdaagse schooluitstappen 
Deze passage is licht aangepast om duidelijker te maken wanneer ouders wel en niet de deelname van hun 
kind aan een extra-murosactiviteit kunnen weigeren.  

Bijdrageregeling  
Het maximumbedrag voor meerdaagse uitstappen wordt geïndexeerd naar 420 euro per kind voor de volledige 
duur van het lager onderwijs.  

Doorgeven van leerlingengegevens bij schoolverandering  
Ouders kunnen zich niet verzetten tegen het doorgeven van gegevens die door de regelgeving verplicht 
wordt. Scholen moeten expliciet opnemen dat een kopie van een gemotiveerd verslag en een verslag dat 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs tot die categorie behoren en dus altijd aan de nieuwe school 
zullen worden bezorgd.  

Klachtenregeling 
Momenteel is er geen reglementaire verplichting om als schoolbestuur een klachtenregeling te hebben. 
Vanuit het eigen kwaliteitsbeleid van een school, maar ook vanuit de bezorgdheid dat een overheidssturing te 
ver zou ingrijpen in de vrijheid van onderwijs,heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarom een 
klachtenregeling uitgewerkt met een duidelijk afgebakende focus en een centrale plaats voor het overleg 
tussen ouders en schoolbestuur. 
 
Graag vragen wij aan iedereen om dit strookje ten laatste maandag 05.09 aan de leerkracht af te geven.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Pascal Scheyvaerts 
Directie  
 
     ZIE INVULSTROOK ACHTERAAN! 



 
 

        
 
 

 

 
           
 
Ik,………………………………………. ouder van …………………….. uit klas …………………. (blauw, oranje, rood, 
groen, geel, 1A/ B-2A/ B- 3- 4- 5- 6) verkies: 
 
O de digitale vorm (website) 
O het boekje 
 
Goedkeuring schoolreglement 
 
………………………………………….  (u noteert gelezen en goedgekeurd) 
 
 
            (handtekening) 
 


