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SCHOOLREGLEMENT DEEL I  
DECRETALE MINIMUMINHOUD 
 

1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN (LAGERE SCHOOL) 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het 
gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens 
verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. 
Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige 
leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.  
 

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig 
zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school 
moeten aanwezig zijn.  

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten 
missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de 
klasgroep. De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is, 
doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, 
kunnen hun schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is af-
hankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgende. We verwachten 
dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden. 

1.1 Afwezigheden wegens ziekte 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje 
van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders 
zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een 
medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een 
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de 
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals 
bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), vinden zoveel mogelijk buiten de schooluren 
plaats. 

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende 
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, 
migraine,...), is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan 
dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om 
deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft 
“dixit de patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of ogenschijnlijk vervalst; 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de 

leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het 
huishouden, enz. 
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De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

1.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden. 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een 
document met officieel karakter (1-5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter 
staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van 
de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke 
afwezigheden: 

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 
hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind. Het 
betreft hier enkel de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de 
begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vergt, bijvoorbeeld omdat het 
een begrafenis in het buitenland betreft, dan is voor die bijkomende dagen steeds 
een toestemming van de directie vereist. 

 
2. het bijwonen van een familieraad; 

 
3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld het hoorrecht van de 

leerling in het kader van een echtscheiding); 
 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg 
(bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 
 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 
(bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...); 
 

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, jood-
se, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 
 
Concreet gaat het over: 
 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest ( telkens 1 dag); 
 
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het 

Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 
dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

 
- orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest 

niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest; Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren 
voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke 
Paasfeest. 

 
De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties.  

De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen 
feestdagen die hiervan afwijken. 

7. het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 
een vereniging als topsportbelofte. (voor de sporten tennis, zwemmen en 
gymnastiek) aan sportieve manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan 
wedstrijden/tornooien of stages. De sportfederatie dient een document af te 
leveren. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient elk schooljaar 
vernieuwd te worden. 
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De afwezigheid kan maximaal 10, al dan niet gespreide, halve schooldagen per 
schooljaar bedragen. 

8. Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een 
definitieve uitsluiting. 

1.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op 
specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de 
directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel 
document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om 
één van de onderstaande redenen:  

1. afwezigheid wegens “persoonlijke redenen” in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
 

2. rouwperiode bij een overlijden. 
 
3. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het 

kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van 
trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een 
kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per 
schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het 
schooljaar). 

 
4. de deelname aan time-outprojecten. 
 
5. afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. 

(sporttrainingen) 
 

Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het 
vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: 
 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten 

sportfederatie; 
- een akkoord van de directie. 

 
Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders 
kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe 
te staan.  
 

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op 
vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 
een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.  
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1.4 Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking (binnen-
schippers, kermis- en circusexploitanten, artiesten en woonwagen-
bewoners), om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen 
(de zgn. “trekperiodes) 

Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits:  

 De ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen; 

 De school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand 
zorgt; 

 De school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is 
over het leren van het kind. 

De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande 
de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeen-
komst tussen de directeur en de ouders. 

1.5 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de 
lestijden voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, 
verplaatsing inbegrepen. 
 

a. Na ziekte of ongeval 
 

De school heeft een dossier met daarin: 
 

- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 
plaatsvinden. 

- Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. 
- Een advies van het C.L.B., na overleg met de klassenraad en de ouders. 
- De toestemming van de directeur. 

 
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig 
advies van de arts van het C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders. 
 

b. Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 
 

De school heeft een dossier met daarin: 
 

- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 
plaatsvinden. 

- Een advies van het C.L.B., na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit 
advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen 
antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen 
worden als een schoolgebonden aanbod. 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 
over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de 
informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het 
einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en 
van het C.L.B. 

- De toestemming van de directeur. 
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De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige 
kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar 
hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig 
advies van het C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders. 
 
Voor leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum 
volgen, kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, 
verplaatsing inbegrepen. 
 
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen 
buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen 
gedekt door de revalidatieverstrekker. De begeleiding van de leerling tijdens de 
verplaatsingen, vallen niet ten laste van de school. 

1.6 Problematische afwezigheden. 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven 
beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.  

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid.  

Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische 
afwezigheid zijn geregistreerd, moet de school het CLB contacteren, waarna zij samen 
beslissen of er onmiddellijk een begeleidingstraject wordt opgestart. De school houdt 
een dossier bij van het begeleidingstraject. School en CLB zullen in communicatie met 
de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun 
kinderen. 

1.7 Te laat komen 

Hiervoor verwijzen wij graag naar het schooleigen deel van deze brochure (deel III). 

2 ONDERWIJS AAN HUIS EN/OF SYNCHROON INTERNET-
ONDERWIJS (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Als je kind wegens chronische ziekte, langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar 
school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk 
onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, 
dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school 
kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb 
je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische 
ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas 
worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als 
de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een 
periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen 
wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk 
onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om 
de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 
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Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk 
onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze 
uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een 
akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en 
niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de 
chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. 
Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 
grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis 
organiseren maar is daar niet toe verplicht.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid 
van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van 
tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs 
aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te 
stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de 
lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en 
evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

3 HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID (LAGERE SCHOOL) 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. 
Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door 
dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op 
zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen 
kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het 
conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen 
niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in be-paalde gevallen 
een tuchtmaatregel op te leggen.  

3.1 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we 
in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De 
school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

- Een gesprek met de klasleerkracht, zorgcoördinator, de directeur, …    

- Een time-out: je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op 
vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot 
rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je 
kind besproken;  

- Een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal 
afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om 



Schoolreglement SG Dynamo7 deel I – versie 1 september 2019 Pagina 7 

 

zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De 
afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

3.2 Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 
inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is 
gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

- een bemiddelingsgesprek;  

- no blame-methode bij een pestproblematiek; 

- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): dit is een gesprek tussen de betrok-
ken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, 
onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt 
iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De direc-
teur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uit-
stellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op 
de hoogte. 

3.3 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan 
door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 
ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk; 

- een specifieke opdracht;  

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

3.4 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen 
belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan 
enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 
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3.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 
opeenvolgende schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 

3.4.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslis-
sen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de 
leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 
meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en 
duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan 
deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien 
door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 
afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

3.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de 
volgende procedure gevolgd: 

1 De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier 
samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2 De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid 
van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 
vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste 
plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3 Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon 
inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4 Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van 5 dagen 
met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een defini-
tieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning 
doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting 
effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één 
maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan 
is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. 
Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. 
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Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of 
het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

3.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 
definitieve) uitsluiting 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, 
maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in 
een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in 
principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn 
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is 
voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan 
de ouders.  

3.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De 
procedure gaat als volgt: 

1 Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting 
kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via 
aangetekende brief: 

VZW Katholiek Onderwijs Dijle Demer 

T.a.v. Dhr. Jos Petes, voorzitter 

Aarschotsesteenweg 39 

3110      Rotselaar 

Of 

wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 
welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 
 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 

afgegeven (met bewijs van ontvangst). 



Schoolreglement SG Dynamo7 deel I – versie 1 september 2019 Pagina 10 

 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve 
uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

3 De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een 
gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de 
brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

4 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het 
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet 
zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij 
een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel 
het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen 

5 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen 
een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De 
beslissing is bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 

4 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS (LAGERE SCHOOL) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 
basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige 
leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. 
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke 
motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere 
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een 
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs 
staat. 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van 
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bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook 
een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs 
staat. 

4.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens 
krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. 
De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal 
en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voor-
zitter en alle leden ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het 
getuigschrift basisonderwijs. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ont-
vangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in onze school-
kalender. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van 
beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van 
ontvangst voor het instellen van beroep. 

4.2 Beroepsprocedure: 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toe-
gelicht. 

Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 

Procedure: 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen 
na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basis-
onderwijs, een overleg aan bij de directeur. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk 
aanvragen, bijvoorbeeld via e-mail. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de 
dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt 
aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je 
mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 
klassenraad rechtvaardigen; 
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- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal 
hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 
overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 
vergadering. 

4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit 
kan via aangetekende brief:  

VZW Katholiek Onderwijs Dijle Demer 

T.a.v. Dhr. Jos Petes, voorzitter 

Aarschotsesteenweg 39 

3110      Rotselaar 

 

Of 

wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 
welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 
 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 

afgegeven (met bewijs van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

Wij verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van 
het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

De beroepscommissie zal steeds de leerling en zijn ouders uitnodigen voor een gesprek. 
Deze kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk 
om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 
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In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 
Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 
ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 
aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 
Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de 
school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van 
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, 
geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 
bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep 
gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 
15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie 
aan de ouders ter kennis gebracht. 

5 HUISWERK, AGENDA’S, LEERLINGENEVALUATIE EN RAPPORTEN 
(LAGERE SCHOOL) 

Elke school van de scholengemeenschap Dynamo7 maakt eigen afspraken rond huis-
werk, het invullen van de agenda, leerlingenevaluatie en het rapporteren. Meer 
informatie hierover vindt u in het schoolspecifiek gedeelte van deze brochure. 

6 ENGAGEMENTSVERKLARING (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van 
hun kind.  

De scholen van de scholengemeenschap Dynamo7 zetten zich dagelijks in om dit 
engagement waar te maken. In ruil hiervoor verwachten wij de volle steun van de 
ouders. Daarom maken wij in deze engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo 
weten wij duidelijk wat wij van elkaar mogen verwachten. 

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect 
ervan evalueren en indien nodig bijsturen. 
 

Oudercontacten  

 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is 
dan ook goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen wij 
meerdere klassikale en/of individuele oudercontacten per schooljaar. Bij het begin van 
elk schooljaar laten wij u weten op welke data deze oudercontacten doorgaan. Wie niet 
op een oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander 
moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u best 
schriftelijk, bij voorkeur via de klasagenda van uw kind. 

Engagement school-ouders: 

- We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen 
te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodi-
gingen tot oudercontact. 
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- We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment 
indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. 

- We verwachten dat u met ons contact opneemt bij zorgen of vragen t.a.v. uw 
kind. 

- We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen 
t.a.v. de evolutie van kind. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je 
kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op 
school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen 
we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen 
voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager 
onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het 
CLB. 

Engagement school-ouders: 

- Wij vragen je als ouder te engageren en je kind op tijd naar school te brengen 
en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. 

- Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Dit 
kan telefonisch of via e-mail. 

- Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij proble-
matische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Als je 
niet ingaat op die begeleiding, melden wij dit aan de bevoegde diensten. 

- U kan steeds bij ons terecht bij problemen. Wij zullen samen naar een oplossing 
zoeken. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding 

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat wij 
gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen wij door het werken met een 
leerlingvolgsysteem.  

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte, individuele be-
geleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie.  We 
gaan dan samen  met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf 
aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. 
Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, 
zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school zelf kunnen organiseren. 

Wij zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je 
kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan 
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verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op 
onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen opmaken volgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen 
bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat 
je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als 
school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen 
(taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We 
vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. 
Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement 
daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

7 ALGEMEEN ROOKVERBOD (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het 
rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en 
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten 
wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder 
het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Er is ook een rookverbod 
tijdens de extra-murosactiviteiten. 

8 LEERLINGENRAAD (LAGERE SCHOOL) 

In onze school kan een leerlingenraad opgericht worden wanneer tenminste tien pro-
cent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vraagt, voor 
zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft. 

Wanneer er een vraag tot oprichting komt, zal de directeur de modaliteiten inzake 
oprichting, verkiezing en werking opstellen.  

De leerlingenraad is niet te verwarren met een ‘leerlingenparlement’. De leer-
lingenraad is gebonden aan decretale voorwaarden, terwijl een leerlingenparlement dit 
niet is. 

9 FINANCIËLE BIJDRAGE (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd 
voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met 
materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te 
realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 
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Lijst met materialen: bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schrif-
ten, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software, ICT-materiaal, infor-
matiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal, 
meetmateriaal, multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijf-
gerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische 
woordenlijst, zakrekenmachine. 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

- Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden 
bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een 
scherpe maximumfactuur te respecteren.  
 
Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het geïndexeerd plafond:  
 

- voor kleuters: 45 euro 
- voor lagere schoolkinderen: 90 euro 

 
- Meerdaagse uitstappen: Voor deze categorie dient de school voor het school-

jaar 2019-2020 een maximumfactuur van 440 euro per kind voor de 
volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het 
kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. 

 
- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de 

maximumfacturen vallen: Voor deze categorie worden de kosten opgenomen 
in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de school-
raad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De 
kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot 
de geleverde prestatie.  

 

10 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET 
AFKOMSTIG IS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE 
RECHTSPERSONEN DIE DAARVAN AFHANGEN (RECLAME- EN 
SPONSORBELEID) (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Artikel 51,§4 van het Decreet Basisonderwijs bepaalt dat een schoolbestuur dat 
mededelingen toelaat die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop 
van producten of diensten te bevorderen de volgende principes moet in acht nemen: 

1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten 
moeten vrij blijven van reclame. 
 

2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven 
van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de 
activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een 
gift, een schenking of een prestatie of verricht werd onder de reële prijs door 
een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke 
vereniging. 

 
 

3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit 
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principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de 
geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring 
en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het 
fatsoen. 
 

4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de   
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 
brengen. 

Elke vorm van reclame en sponsoring wordt individueel door het Schoolbestuur 
beoordeeld. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake 
sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig 
Bestuur. 

11 RECHT OP INZAGE DOOR OUDERS EN HUN RECHT OP TOELICH-
TING BIJ DE GEGEVENS DIE OP EEN LEERLING BETREKKING 
HEBBEN (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Zie deel II van deze brochure (punt 12: privacy). 

12 EÉN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS-
ACTIVITEITEN (KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL) 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één 
schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar 
om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of 
langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we 
aan je kind geven. 

Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één 
dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te 
melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school 
aanwezig zijn. 

 


