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Het schoolreglement gewoon basisonderwijs 2018-2019: overzicht van de wijzigingen
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019. Na een verwijzing naar de respectievelijke punten in het model volgt telkens een korte toelichting.
Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2018.

1

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) (punt 18)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, wordt op 25 mei 2018 van toepassing.
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. Scholen kunnen niet uitgaan van een stilzwijgende toestemming.

•

Leerlingen en ouders kunnen toegang krijgen tot hun persoonsgegevens die de school verwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld een (digitale) kopie vragen. De school mag voor een eerste kopie
geen administratieve kost aanrekenen.

Op de website https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/ en in de brochure “In zeven stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs” is heel wat informatie te vinden.
De brochure kwam tot stand in samenwerking met de Privacy commissie, de Vlaamse Toezichtcommissie en de onderwijsverstrekkers.

2

Absoluut en permanent rookverbod (punt 13.5)

Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat een school 24 u.
op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school betreedt,
zowel leerlingen, internen, schoolteams als bezoekers. Met de aanpassingen aan het model worden alle vormen van roken gevat, ook elektronische sigaretten en andere varianten. Deze nieuwe
regelgeving biedt ook de mogelijkheid om via het schoolreglement het rookverbod ook uit te breiden naar extra-murosactiviteiten.

2018-03-29

Overzicht wijzigingen schoolreglement bao

1 van 4

3

Wettelijk kader leerlingenbegeleiding (punt 16)

Het nieuwe decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding gaat in voege op 1 september 2018. Dit nieuwe
decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren verscherpen en de werking van de
leerlingenbegeleiding optimaliseren.
Het schoolreglement en de infobrochure zijn aangepast aan deze nieuwe regelgeving. Als school
ben je vanaf 1 september 2018 namelijk verplicht om in het schoolreglement volgende punten op
te nemen:
•

de contactgegevens van het CLB waarmee de school samenwerkt, en de concrete afspraken
over de dienstverlening tussen de school en het CLB;

•

een korte beschrijving van het beleid op leerlingenbegeleiding, waarmee de school haar visie
en werking in verband met leerlingenbegeleiding verduidelijkt.

In onze toelichting vind je meer informatie over het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding.

4

Ondersteuningsnetwerken (punt 3.3)

De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 operationeel. Elk ondersteuningsnetwerk
is verplicht om te voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. In het schoolreglement wordt daarom vermeld bij welk ondersteuningsnetwerk de school is aangesloten en bij wie
ouders terecht kunnen voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de
ondersteuning van hun kind binnen de school.

5

Verduidelijkingen

5.1

Eenduidig taalgebruik

We hebben het schoolreglement aangepast zodat het taalgebruik in alle punten eenduidig is.
5.2

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal (punt 1)

Deze passage hebben we aangepast rekening houdend met recente ontwikkelingen over het voeren van een talenbeleid. De opsomming met vermelding van verschillende initiatieven hebben we
geschrapt. De wederzijdse engagementen van school en ouders zijn verduidelijkt.
5.3

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (punt 2)

We nemen in het schoolreglement alleen de bepalingen op die verplicht moeten worden opgenomen of die van toepassing zijn op al ingeschreven leerlingen. Alle bijkomende informatie werd geschrapt.
De passage over scholen gelegen op een campus werd verduidelijkt en verder geconcretiseerd.
Het schoolbestuur heeft de keuze voor 3 opties. Voor het doorlopen van de inschrijvingen van
scholen gelegen op een campus kunnen volgende mogelijkheden (gecombineerd) toegepast worden:
•

tussen de kleuterscholen (horizontale doorstroom optie 1);

•

tussen de lagere scholen (horizontale doorstroom optie 2);

•

tussen de kleuterscholen en de lagere scholen of basisscholen (verticale doorstroom optie 3;
ook voor de vestigingsplaatsen die niet gelegen zijn op de campus).
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5.4

Afwezigheden (punt 5)

De informatie in dit punt is uitgebreid en logischer geordend.
5.5

Onderwijs aan huis (punt 6)

De informatie in dit punt is uitgebreid en logischer geordend.
5.6

Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten) (punt 7)

Dit punt werd aangepast conform de regelgeving en logischer geordend.
5.7

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (punt 8)

In het schoolreglement 2018-2019 vermeld je als school dat voor leerlingen die op het einde van
het basisonderwijs geen getuigschrift basisonderwijs behalen een getuigschrift ontvangen dat aangeeft welke doelen zij wel bereikt hebben (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).
5.8

Beroepsprocedure niet-toekennen van getuigschrift basisonderwijs (punt 8.2)

We pasten ons tekstvoorstel aan om de volgende elementen te verduidelijken:
•

Het persoonlijk overleg met de directeur is niet hetzelfde als het oudercontact.

•

Ouders moeten hun beroep ofwel aangetekend ofwel tegen ontvangstbewijs bezorgen aan het
schoolbestuur. Eerder leidde ons voorstel tot verwarring dat het beroep zowel aangetekend
als tegen ontvangstbewijs bezorgd moest worden.

5.9

Herstel- en sanctioneringsbeleid (punt 9)

Dit punt hebben we aangepast zodat de visie op een verbindend schoolklimaat een meer centrale
plaats krijgt in het schoolreglement. De mogelijkheid om orde- of tuchtmaatregelen te nemen,
blijft behouden.
5.10

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting (punt 9.5)

In ons tekstvoorstel brachten we volgende verduidelijking aan: Ouders moeten hun beroep ofwel
aangetekend ofwel tegen ontvangstbewijs bezorgen aan het schoolbestuur. Eerder leidde ons
voorstel tot verwarring dat het beroep zowel aangetekend als tegen ontvangstbewijs bezorgd
moest worden.
5.11

Bijdrageregeling – bedragen maximumfactuur (punt 10)

Deze bedragen zijn onder voorbehoud. Eind maart zal de indexcommissie de gezondheidscijfers
bekendmaken op basis waarvan deze maxima worden bepaald. Er kan een beperkte stijging van 5
euro zijn voor de minder scherpe maximumfactuur en/of de scherpe maximumfactuur.
Naar aanleiding van nieuwe privacywetgeving (zie ook 1) mag de school voor een eerste kopie
geen administratieve kost aanrekenen. Dit werd geschrapt.
5.12

Schoolrekening - wijze van betaling (punt 10.1)

In dit punt hebben we de wijze waarop ouders de schoolrekening kunnen betalen geconcretiseerd.
5.13

Vrijwilligers (punt 12)

In dit punt werd de regelgeving over geheimhoudingsplicht verduidelijkt.
5.14

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (punt 17)

De informatie in dit punt is uitgebreid conform de regelgeving.
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5.15

Infobrochure onderwijsregelgeving (punt 21)

De infobrochure onderwijsregelgeving werd geactualiseerd.
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