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Wettelijke bepalingen 
Dit moet u doornemen… 

 
 

1. Orde en tuchtmaatregelen 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 
 

1.1  Ordemaatregel 
 
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een 
ordemaatregel worden genomen in de vorm van o.a.:  
 
• een verwittiging 
• een gepaste extra taak 
• een tijdelijke verwijdering uit de klas.  De leerling wordt naar de Halte gebracht.   
 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school, eventueel in 
samenspraak met de directie. 
 

1.2 Bewarende maatregel & tuchtmaatregelen 
 
Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het 
onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een bewarende 
maatregel genomen worden. 
 
Mogelijke bewarende maatregelen zijn: 
 
• een preventieve schorsing  
Bij een preventieve schorsing mag de leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en de 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.  Een preventieve schorsing wordt gehanteerd om de 
leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. Het gaan om 
een uitzonderlijke maatregel. Tijdens de periode van de schorsing moet de leerling wel op school zijn.  
Een preventieve schorsing mag maximaal 5 opeenvolgende schooldagen duren en zal plaatsvinden 
buiten de klas.De directeur kan beslissen om de preventieve schorsing eenmalig te verlengen met 
maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. Een preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan na de 
beslissing. De school verwittigt de ouders van de preventieve schorsing. 
 
• tijdelijke uitsluiting 
Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die kan gehanteerd worden. Het gaat om een 
uitzonderlijke maatregel.  
Bij een tijdelijke uitsluiting mag de leerling de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep niet 
volgen.  
Een tijdelijke uitsluiting (het niet mogen bijwonen van de lessen of activiteiten) duurt minimaal één 
schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen. Een tijdelijke uitsluiting kan niet 
verlengd worden. Wel kan (enkel) bij een nieuw feit een nieuwe tijdelijke uitsluiting opgelegd 
worden. 
Een tijdelijke uitsluiting kan pas uitgevoerd worden na het doorlopen van een procedure die de 
rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes gehanteerd worden:  

 voorafgaand moet het advies van de klassenraad ingewonnen zijn; 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691
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 de intentie tot de tijdelijke uitsluiting moet schriftelijk aan de ouders meegedeeld worden; 
 de ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling (met inbegrip van 

het advies van de klassenraad). Ze worden ook gehoord en kunnen zich hierbij laten bijstaan 
door een vertrouwenspersoon; 

 de tijdelijke uitsluiting moet in verhouding zijn met de ernst van de feiten; 
 de beslissing om tijdelijk uit te sluiten wordt schriftelijk gemotiveerd en meegedeeld aan de 

ouders. Vanaf 1 september 2016 wordt de verplichting om te voorzien in een interne 
beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting, opgeheven. 

 
Het algemeen principe is dat de school voor opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders 
schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen. 
 
• definitieve uitsluiting 
Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die ten aanzien van een leerplichtige leerling in het 
lager onderwijs kan gehanteerd worden. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel. 
Bij een definitieve uitsluiting houdt in dat de leerling uit de school wordt uitgeschreven op het 
ogenblik dat de leerling in een andere school is ingeschreven, en uiterlijk één maand na de 
schriftelijke kennisgeving (zie punt 5.2) van de definitieve uitsluiting. In deze maand zijn de 
vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen. In afwachting van de inschrijving in 
een andere school mag de leerling de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 
Uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk 
beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie of bij de voorzitter van het 
schoolbestuur.  Het beroep schort de beslissing niet op. 
 
Voorzitter schoolbestuur    Katholiek Onderwijs Beroepscommissie 
Dhr. Rudi Dillen      Guimardstraat 1    
p/a Zandstraat 30                                      1040 Brussel 
2570 Duffel           
       

2. Inschrijven van leerlingen 
 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht 
om les te volgen. 
 
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden dat de identiteit van het kind 
bevestigt en de verwantschap aantoont.   
De onderwijsinspectie vraagt ons een fotokopie te nemen van de SIS-kaart.  Tevens is een attest type 
3 en een inschrijvingsverslag van het CLB vereist. 
 
In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar 
dat aanvangt in het jaar waarin hij/zij dertien wordt.  Het volgen van buitengewoon lager onderwijs 
kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.   
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad nemen de ouders een 
beslissing. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behaald hebben, kunnen enkel nog in het 
basisonderwijs ingeschreven worden als de klassenraad hiermee akkoord is.  
 
De leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep bij te wonen. 
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3. Getuigschriften basisonderwijs en attest BLO 
 

3.1 Getuigschrift (gelijkwaardigheidsattest) 
 
De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen heeft bereikt om het 
getuigschrift basisonderwijs te bekomen. 
 
Aan leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kan het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt 
worden indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als 
gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs (art. 54 Decreet 
Basisonderwijs van 25/2/97). 
 
Voor deze leerlingen dient de directeur een vraag tot erkenning van gelijkwaardigheid te richten aan 
de inspecteur BuO van het ambtsgebied. 
 
Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten.   
In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de 
klassenraad dan binnen de drie werkdagen opnieuw samenroept.  De betwiste beslissing wordt 
opnieuw overwogen.  De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze 
bijeenkomst.   
Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van 
het schoolbestuur (zie contactgegevens) 
 

3.2 Attest 
 
Iedere leerling die bij het voltooien van het buitengewoon lager onderwijs geen getuigschrift krijgt, 
heeft recht op een attest met de vermelding van het aantal en de soort van de gevolgde schooljaren 
lager onderwijs, afgeleverd door de directeur. 
 
 

4. Schoolverandering 
 
Elke schoolverandering  moet schriftelijk worden meegedeeld door de directie van de nieuwe school 
aan de directie van de oorspronkelijke school (dit is de school die de leerling zal verlaten).   
 
Om de procedure vlot te laten verlopen, worden de ouders verzocht het daartoe bestemde formulier 
dat door de directie van de nieuwe school is ingevuld, te handtekenen. 
De directie van de nieuwe school stuurt het document op per aangetekende zending. 
 
Bij een schoolverandering wordt een kopie van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het 
geïntegreerd onderwijs en een kopie van een verslag tot toegang tot het Buitengewoon Onderwijs 
overgedragen aan de nieuwe school.  
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5. Toelatingsvoorwaarden voor 6-jarigen die vanuit het 

 buitengewoon onderwijs de overstap naar een school 

 voor gewoon onderwijs maken. 

Voor leerlingen die in aanmerking komen om op 6-jarige leeftijd naar een school voor gewoon 
basisonderwijs over te stappen, moeten we rekening houden met de volgende bijzondere 
verplichtingen inzake aanwezigheid in het kleuteronderwijs. 
 
• Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs EN gedurende die periode gedurende ten 
minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. 
• Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands peilt.  De inhoud van deze proef wordt 
vastgelegd door de Vlaamse Regering.  Het CLB van de school is bevoegd die taalproef af te nemen. 
• beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een 
Nederlandstalige onderwijsinstelling. 
 
 

6. Tijdelijk onderwijs aan huis 
 

6.1 Kleuters 
 
Een kleuter die 5 jaar is geworden voor 1 januari van het lopende schooljaar heeft recht op onderwijs 
aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 
• de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte (voor chronisch 
zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen, deze kinderen hebben recht na 9 halve 
schooldagen) of ongeval, 
• de ouders een schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij de directie, 
• de aanvraag is vergezeld van een medisch attest, 
• de afstand tussen de school en de verblijfplaats bedraagt ten hoogste 20 km. 
 

6.2 Leerplichtig kind 
 
Een leerplichtig kind uit het buitengewoon onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis 
indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 
• De leerling is meer dan 28 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. 
• De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directie.  Die aanvraag is vergezeld 
van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch 
onderwijs mag volgen.  
• De afstand van de school tot de verblijfplaats van het kind bedraagt ten hoogste 20 km. 
 
In geval het schoolbestuur van de oorspronkelijke school akkoord gaat met de schoolverandering, 
schrijft de directeur de leerling onmiddellijk uit.  In de andere school wordt de leerling de volgende 
dag ingeschreven. 
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7. Afspraken i.v.m. sponsoring en reclame in de school 
 
Bij het sluiten van sponsorovereenkomsten worden volgende regels gehanteerd: 
• het moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen, 
• het moet verenigbaar zijn met de doelstellingen van de school, 
• het mag niet in strijd zijn met de kwalitatieve eisen van de school, 
• het mag het onderwijskundig proces niet beïnvloeden, 
• het mag geen afbreuk doen aan de betrouwbaarheid,    geloofwaardigheid en  objectiviteit van alle 
betrokkenen, 
• het mag geen schade berokkenen aan leerlingen, ouders en personeel. 
 
De ouders die, ondanks de voorzichtige houding van de school, toch menen op een of andere manier 
benadeeld te zijn geweest of dreigen te worden, kunnen steeds klacht neerleggen bij:  
 
Commissie voor Zorgvuldig Bestuur 
t.a.v Marleen Broucke, Adviseur 
Kamer 1C 24 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 

 

8. Roken 
 
Er geldt vanaf 1 september 2018 een algemeen rookverbod op school. De school moet 24 uur op 24 
uur en 7 dagen op 7 rookvrij zijn. Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school betreedt, zowel 
leerlingen, internen, schoolteams, ouders en bezoekers. Ook elektronische sigaretten en andere 
varianten zijn verboden.  
 

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) 
 
Op 25 mei is de wet op de privacy-wetgeving verstrengd.  
 
Het schoolreglement is aangepast aan deze verordening. Enkele belangrijke wijzigingen zijn de 
volgende: 
 

 Voor het maken van beeld-en geluidsopnames is de uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene noodzakelijk. 

 Ouders kunnen toegang krijgen tot hun persoonsgegevens die de school verwerken. Ouders 
kunnen een digitale kopie vragen. De school mag voor een eerste kopie geen administratieve 
kost aanrekenen.  

 
Op de website www.privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen kan u meer info nalezen. 
 
Ben Sas is voor onze school het aanspreekpunt voor informatie en veiligheid (AIV).  
 
Via volgend mailadres kan u meer informatie bekomen: 
 
privacy@schoolterelst.be  

http://www.privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/
mailto:privacy@schoolterelst.be

