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Het schoolreglement gewoon basisonderwijs 2019-2020: overzicht van de wij-
zigingen 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolregle-

ment voor het schooljaar 2019-2020. Na een verwijzing naar de respectievelijke punten in het mo-

del volgt telkens een korte toelichting. 

Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als in-

gangsdatum 1 september 2019. 

1 Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs (Deel II) 

Het pedagogisch project van de school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool 

“Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscho-

len”. Die engagementsverklaring komt in de plaats van de vroegere “Opdrachtverklaring van het 

katholiek onderwijs”. 

Het is belangrijk om die engagementsverklaring kort te duiden in het schoolreglement. Hiervoor is 

er een tekstsuggestie uitgeschreven. Let wel: die engagementsverklaring verschilt van de wette-

lijke engagementsverklaring tussen school en ouders waarin enkele wederzijdse afspraken zijn op-

genomen. Om het verschil met het project van de katholieke dialoogschool “Engagementsverkla-

ring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen” duidelijk te ma-

ken, hebben we bij de wettelijke engagementsverklaring de woorden “tussen de school en ou-

ders” toegevoegd. 

2 Schooltoeslag i.p.v. schooltoelage (Deel III, punt 1; punt 5.4) 

Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet 

nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. De schooltoelage wordt nu schooltoeslag 

genoemd. In de mededeling over “Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket Automa-

tische toekenning van de schooltoeslag” kan je hierover meer achtergrondinformatie vinden. 

3 Onderwijs aan huis (Deel III, punt 6) 

Onderwijsdecreet XXIX heeft de voorwaarden om TOAH te krijgen, versoepeld. Zo is bij chronische 

ziekte nog maar één aanvraag en één medisch attest per school vereist en kan TOAH, na akkoord 

tussen de ouders en de school, ook gedeeltelijk plaatsvinden op school voor zover dat gebeurt bui-

ten de gewone lesuren en niet tijdens de middagpauze. Daarnaast is TOAH nu ook mogelijk voor 

leerlingen jonger dan vijf jaar. 
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4 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (Deel III, punt 8) 

De maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift 

krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), 

werd afgeschaft. Die maatregel geldt al voor de uitreiking van de getuigschriften in juni 2019. 

Normaal heb je deze gewijzigde regelgeving tijdens het schooljaar in je schoolreglement dus al 

aangepast. We communiceerden hierover in de Nieuwsbrief van 21 februari 2019. 

Meer informatie vind je in de mededeling over het “Getuigschrift basisonderwijs en de beroeps-

procedure tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs”. 

5 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting (Deel III, punt 9.4.3) 

Bij een definitieve uitsluiting heeft een basisschool de verplichting om samen met het CLB, de 

leerling en de ouders op zoek te gaan naar een nieuwe school voor de leerling. 

6 Bewakingscamera’s (Deel III, punt 18.5) 

De camerawet is gewijzigd. Onder meer moet een schoolbestuur zijn beslissing om camera’s op te 

hangen niet langer aan de gegevensbescherminsgsautoriteit (de vroegere privacycommissie) mee-

delen, maar aan de politiediensten. De betrokkenen kunnen op eenvoudige vraag inzage krijgen 

van de beelden waarop ze te zien zijn; ze moeten hun vraag niet langer motiveren. We hebben 

onze tekstsuggestie hieraan aangepast. 

7 Verduidelijkingen  

7.1 Lerarenteam (Deel I, punt 1) 

Het lerarenteam van een school kan elk schooljaar of zelfs tijdens het schooljaar wijzigen. We 

hebben nu ook de mogelijkheid toegevoegd om te verwijzen naar de website van de school, waar 

een overzicht te vinden is van het lerarenteam. Op die manier hoef je geen volledige lijst van het 

lerarenteam op te nemen in het schoolreglement. 

7.2 Voor- en naschoolse opvang – toegang schooldomein (Deel I, punt 2) 

Een school is aansprakelijk voor alle leerlingen die zich op haar schooldomein bevinden. In som-

mige scholen hebben leerlingen toegang tot de schooldomeinen buiten de uren waarop in toezicht 

is voorzien. Met het oog op het informeren van de ouders kan een school in dat geval in het 

schoolreglement een bepaling opnemen waarin ze ouders en leerlingen duidelijk informeert wan-

neer zij in toezicht voorziet. We hebben in onze tekstsuggestie duidelijker aangegeven vanaf wan-

neer de school de leerlingen op school verwacht.  

7.3 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) (Deel I, punt 3.3) 

We verduidelijken in dit punt ook dat een ouder zich niet kan verzetten tegen de kernactiviteiten 

signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding van het CLB. Dit wordt ook verduidelijkt in 

de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

7.4 Aanwezig zijn op school en op tijd komen (Deel III, punt 1) 

We verduidelijken het engagement naar ouders toe dat regelmatig en op tijd naar school komen 

belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan van een leerling. 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/aangepaste-mededeling-over-het-getuigschrift-basisonderwijs-en-wijziging-schoolreglement-2018
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7.5 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (Deel III, punt 2) 

Het eindigen van de inschrijving van een kind wanneer ouders niet akkoord gaan met een nieuwe 

versie van het schoolreglement stond op twee plaatsen in het schoolreglement. We schrapten dit 

op één plaats. 

7.6 Ouderlijk gezag 

7.6.1 Zorg en aandacht voor het kind (Deel III, punt 3.1) 

We voegen een zin toe zodat duidelijk is dat je als school een luisterend oor aanbiedt voor alle 

leerlingen. De alinea kon eerder opgevat worden dat dit alleen het geval was voor leerlingen in 

echtscheidingssituaties. 

7.6.2 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders (Deel III, punt 3.3) 

We verduidelijken dat een school in het schoolreglement kan opnemen welk beleid ze als school 

hanteert bij oudercontacten en in het bijzonder in verband met oudercontacten bij gescheiden 

ouders (één oudercontact per leerling of apart oudercontact). Indien hierover onduidelijkheden 

zijn of conflicten ontstaan met ouders kan je verwijzen naar deze passage in het schoolreglement. 

7.7 Organisatie van de leerlingengroepen (Deel III, punt 4) 

In dit punt maken we een onderscheid tussen een overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau en 

een overgang tussen onderwijsniveaus. Op die manier verduidelijken we dat bij een overgang bin-

nen het onderwijsniveau de school de eindbeslissing heeft en bij een overgang tussen onderwijsni-

veaus die eindbeslissing bij de ouders ligt. 

7.8 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is (Deel III, punt 5.3) 

We vervolledigen de lijst van afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 

7.9 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

7.9.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift (Deel III, punt 8.1) 

We concretiseren de datum waarop de getuigschriften worden uitgereikt. Die datum geldt name-

lijk als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

7.9.2 Beroepsprocedure (Deel III, punt 8.2) 

We concretiseren de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonder-

wijs op een aantal punten. 

7.10 Tuchtmaatregelen - Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

(Deel III, punt 9.4.3) 

We concretiseren de beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting op een aantal punten. 

7.11 Bijdrageregeling – bedragen maximumfactuur (Deel III, punt 10) 

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe maximumfactuur 

voor het lager onderwijs wijzigt van maximum 85 EUR naar 90 EUR. De scherpe maximumfactuur 

stijgt van maximum 435 EUR naar 440 EUR. 
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De omzendbrief over kostenbeheersing in het basisonderwijs bepaalt nu ook dat ouders ervoor 

kunnen kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen. Door dit in het schoolreglement op te 

nemen, breng je als school de ouders op de hoogte van die mogelijkheid.  

7.12 Privacy (Deel III, punt 18.3) 

Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in de school 

om toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van 

de leerling. Enkel indien de school wijzigingen aanbrengt aan het toestemmingsformulier, vraagt 

ze opnieuw toestemming.   

7.13 Taalgebruik conform Zin in leren! Zin in leven! 

We vermijden doorheen het schoolreglement het gebruik van de termen “leerkracht” (wordt “le-

raar”) en de verwijzing naar een specifiek leerjaar (bv. “toelating tot het 1e leerjaar” wordt “toe-

lating tot het lager onderwijs”). 

7.14 Verslag 

De term “verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs” impliceert dat een leerling 

met dit verslag alleen de overstap naar het buitengewoon onderwijs kan maken. Dat is niet cor-

rect, aangezien een leerling met dat verslag ook een individueel aangepast curriculum (IAC) in het 

gewoon onderwijs kan volgen. De regelgeving heeft dat verduidelijkt. Nu gebruiken we enkel nog 

de verkorte term “verslag”. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13875
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1412279

