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Punt A.11: Goedkeuring van de wijzigingen aan het schoolreglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 15 september 2020
MOTIVERING:
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad keurde op 15 september 2020 het schoolreglement goed voor de drie 
gemeentelijke basisscholen. Een aantal toevoegingen en wijzigingen zijn echter noodzakelijk 
omwille van decretale wijzigingen.
Feiten en context
Het schoolreglement moet voor het basisonderwijs volgende minimumbepalingen bevatten: 
- het orde- en tuchtreglement
- de procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de 

procedure volgens dewelke een beroep kan worden ingediend
- bepalingen in verband met onderwijs aan huis, richtlijnen in verband met afwezigheden en te 

laat komen
- afspraken in verband met huiswerk, agenda’s en rapporten
- de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse 

gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen
- de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27 §3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 

1997 en de leerlingenparticipatie
Juridische grond
-  het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 

secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

-  het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet 
van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht

- het decreet betreffende het inschrijvingsrecht van 25 november 2011
- het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 

artikel 21
- het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 27, 27bis-27quater en 37 
- het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het 

uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, 
artikel 13, bijlage 1

- het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de 
inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs

Argumentatie
- het model van schoolreglement van het OVSG
- de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen vanwege de directie
- het overleg in de schoolraad van de scholengemeenschap op 2 juni 2021 waarop ingestemd 

werd met de voorgestelde wijzigingen



 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1:
Het bestaande schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2020, 
wordt gewijzigd volgens de in kleur aangeduide aanpassingen in het hierbij gevoegde 
schoolreglement (ad hoc).
Artikel 2:
Op basis van deze wijzigingen wordt er een gecoördineerde versie van het schoolreglement
opgesteld en gepubliceerd. 
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