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Schoolreglement juni 2019  - Wijzigingen 
 

Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 

Artikel 3  
§ 1  Kosteloos 

 

§ 2  Scherpe maximumfactuur 
De maximumbijdrage per schooljaar:  

 kleuter: € 45 
 leerling lager onderwijs: € 85 € 90 

§ 3  Minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteiten  
Deze bijdrage bedraagt maximaal 435 euro € 440 voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.  

Artikel 4 Schooltoeslag 

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen 
of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of 
de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u 
de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-
2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het 
Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend. 

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU 
wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, 
zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op 
te vragen. Zo'n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen 
vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.  

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of 
oktober).  
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 Leeftijd Bedrag 
3 - 5 jaar Gemiddeld 103,70 euro/jaar 
6 - 12 jaar Gemiddeld 194 euro/jaar 

Meer informatie :      https://www.groeipakket.be/ 
 

Hoofdstuk 9 Leerlingenbegeleiding  

Artikel 17 
Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met een Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding CLB).  In de afsprakennota vindt u de contactgegevens terug. 

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij.  Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. 
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, 
voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.  Op die manier draagt 
het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context. 

Het CLB  werkt: 
 onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal; 
 kosteloos voor de leerling, de ouders en de school; 
 multidisciplinair; 
 binnen de regels van het beroepsgeheim;  
 met respect voor het pedagogisch project van de school. 
 

Artikel 18 
Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is verplicht, een ander deel is 
op vraag.  

Het CLB werkt ook samen met de school, maar is een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim.  

Vraaggestuurde begeleiding:  

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij 
volgende problemen: 

 Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige 
leerproblemen,… 

 Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…   
 Het psychisch en sociaal functioneren: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve 

gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld, sociale problemen …  
 Preventieve gezondheidszorg: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en 

seksualiteit, gezonde voeding …. 

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met de school en 
de ouders na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, 
het afnemen van een vragenlijst, enz.  

Het CLB  zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling 
daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan 
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Verplichte leerlingenbegeleiding:  

 De controle op de leerplicht (spijbelen) 
Elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB.  
In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op 
school te krijgen. 

 De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:  
-als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in 
het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte 
-het CLB  biedt ondersteuning  aan de school bij problemen van individuele  leerlingen of 
groepen van leerlingen 

 De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de  schoolcarrière wordt de 
kleuter/leerling onderzocht via medische consulten.  
Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke 
ziekte. 
 

Preventieve gezondheidszorg 

Preventieve gezondheidszorg bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische 
maatregelen. 

 Algemene consulten 
De algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden 
nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders.  
De algemene consulten gebeuren in het CLB. 

 Gerichte consulten 
Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de 
gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school 
uitgevoerd.  
 
Overzicht van de medische consulten : 

leerjaar  medisch onderzoek 
1e kleuter  algemeen consult 
1e lager algemeen consult 
4de lager gericht consult 
5de lager vaccinatieaanbod 
6de lager algemeen consult 

 
 

 Profylactische maatregelen 
 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven 
hiervoor hun toestemming. 

Tot slot  heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke 
ziekten.  

De ouders, de huisarts of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij 
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besmettelijke infectieziekten.   

We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan 
school: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, 
longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, 
luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie. 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.  De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, 
ouders en school.  
 

Artikel 19 Het multidisciplinair dossier 
Het multidisciplinair dossier van elke leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en 
medische gegevens die over die leerling op het centrum aanwezig zijn.  

Als een leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende 
CLB. Er wordt hierbij een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als 
ouder of als bekwame leerling verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en 
psychologische (niet-verplichte) gegevens.  

Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: 
identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, 
algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie 
van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs .  

Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB.  

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact 
(en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).  

 

Meer uitleg? 

www.ond.vlaanderen.be/clb 

 

Hoofdstuk 10 Getuigschrift basisonderwijs  
Artikel 20 Het getuigschrift toekennen  
Artikel 21 Het getuigschrift niet toekennen 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar 
aangetekend mee aan de ouders. 

Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt  een getuigschrift dat aangeeft 
welke doelen de leerling wel bereikt heeft: een getuigschrift van bereikte doelen. 

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding 
van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs.  
Naast deze verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 
basisonderwijs niet werd toegekend, alsook aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 
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Hoofdstuk 11 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 
Artikel 25  
§ 1   

Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos. 

§ 2   
Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan 
vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide.  

Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens ziekte langdurig of 
korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde 
voorwaarden recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week ,synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beide. 

§ 3  
Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld:  

 De leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes 
meegerekend) afwezig wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen 
halve dagen afwezig 

 De ouders (of de personen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun bewaring 
hebben) dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de 
directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school 
kan. 

 De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten 
hoogste tien kilometer. 

 Bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook 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. 

§ 4  
De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis, gebeurt door de ouders, bij brief of via een specifiek 
aanvraagformulier.  Bij de aanvraag voegen de ouders een medisch attest.   
Hierop wordt vermeld: 

 dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval 
 de vermoedelijke duur van de afwezigheid 
 dat het kind niet of minder dan halftijds naar school kan 
 bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met 

de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 
zes maanden zal duren 

Hierop attesteert de arts dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan gaan (bij 
langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval) of attesteert de arts-specialist dat de leerling lijdt 
aan een chronische ziekte, maar wel onderwijs mag krijgen. 
 
De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische ziekte door de arts-
specialist moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 9 halve dagen afwezigheid opnieuw 
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gebeuren, maar blijft geldig gedurende de volledige periode van de inschrijving van de leerling op de 
school. 

§ 5   
De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van 
het TOAH, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het TOAH.  
Kleuters zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze 
doelgroep geïnformeerd worden over TOAH. 

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 
van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis, verstrekken.  
Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis voor vier lestijden mogelijk telkens het kind negen 
halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

Hoofdstuk 13 Leerlingengegevens, privacy en gegevens-bescherming 
Artikel 29 Gegevensbescherming en informatieveiligheid 

Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag 
ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde 
verslag uit het multidisciplinaire dossier van de leerling.  

Dat recht op inzage geldt ook voor de personeelsleden van de school voor buitengewoon onderwijs 
die in het kader van het ondersteuningsmodel instaan voor de begeleiding van de leerling met een 
verslag of een gemotiveerd verslag.  

Bij elke inzage wordt de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking 
van persoonsgegevens toegepast. 

 


