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Het schoolreglement gewoon basisonderwijs 2021-2022:
overzicht van de wijzigingen
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022. 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 2021.

1

Herwerking model van schoolreglement basisonderwijs

Het model van schoolreglement basisonderwijs bestond uit twee delen: een model van schoolreglement en een infobrochure onderwijsregelgeving. Vaak zat er overlap tussen de twee documenten. Daarom werd beslist om beide documenten te integreren.
Daarnaast werd kritisch bekeken welke informatie er minimaal in het schoolreglement dient opgenomen te worden. Overbodige informatie werd geschrapt. Op die manier hopen we het model van
schoolreglement ook toegankelijker te maken.
Kinderrechten krijgen een uitdrukkelijke plaats in het model van schoolreglement. De kinderrechten staan in het lichtblauw met een icoontje erbij. Je kan op het icoontje klikken. Dat brengt
je naar een digitale poster met een overzicht van alle kinderrechten.
Er zijn drie aparte modellen op maat ontwikkeld:
•

een model schoolreglement voor een basisschool;

•

een model schoolreglement voor een autonome lagere school;

•

een model schoolreglement voor een autonome kleuterschool.

Hoe ga je aan de slag met het nieuw model van schoolreglement? (handleiding)
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2

Taalscreening bij het begin van de leerplicht (punt 1.4.1)

Vanaf volgend schooljaar zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het eerste jaar van
het lager onderwijs, vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar)
en dus in het kleuteronderwijs. Die taalscreening kan voor sommige leerlingen leiden tot een taalintegratietraject.
Lees de laatste stand van zaken in ons nieuwsbericht “Taalscreening en taalintegratietrajecten in
het schooljaar 2021-2022”.

3

Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs (punt 1.4.2)

Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs. De
klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs.
Meer informatie over hoe de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs er vanaf 1 september
2021 uitzien.

4

Bevoegdheid samenstellen beroepscommissie (punt 4.5.1 en 4.5.2)

De regelgever verduidelijkt het principe dat het schoolbestuur ook iemand kan afvaardigen om
een beroepscommissie samen te stellen.

5

Gemotiveerd verslag (punt 2.4.1 en 2.9.2)

Gemotiveerde verslagen kunnen geraadpleegd worden via IRIS-CLB online. We hebben dit aangepast in de betreffende passages.

6

Verplichte vermeldingen rechtspersoon (punt 1.1)

In stukken die uitgaan van een rechtspersoon, zoals het schoolbestuur, moeten onderstaande gegevens vermeld worden. We nemen dit dus ook op in het schoolreglement:
•

de naam van de rechtspersoon;

•

de rechtsvorm (vzw);

•

de zetel (adres);

•

het ondernemingsnummer;

•

in voorkomend geval, het e-mailadres en de website;

•

“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” samen met het gerechtelijk arrondissement
waaronder de rechtspersoon valt.

7

Verduidelijkingen

7.1

Geen vrijstellingen voor de lessen rooms-katholieke godsdienst

Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet mogelijk. We nemen dit uitdrukkelijk op in de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.
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7.2

Schoolkosten

7.2.1

Bedragen maximumfactuur (punt 3.3.1)

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe maximumfactuur
stijgt van maximum 445 EUR naar 450 EUR. De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs
en het lager onderwijs blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar.
7.2.2

Afspraken over niet-recupereerbare kosten (punt 3.3.4)

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de Commissie Zorgvuldig Bestuur een uitspraak gedaan over de mogelijkheid om afspraken te maken wie de niet-recupereerbare kosten draagt
(CZB/V/GV/2020/453).
We voegen dit toe als algemene suggestie.
7.3

Beroep bij schoolbestuur (punt 4.5.1 en 4.5.2)

We nemen op dat het beroep bij de beroepscommissie gericht wordt aan het schoolbestuur zelf en
niet langer alleen aan de voorzitter. Zo kan elk bestuurslid, zonder volmacht, een aangetekend
schrijven in ontvangst nemen. Daarnaast kan nog steeds een volmacht worden gegeven die bij
naam aangeeft welke andere personen (bv. van het directieteam) eveneens een aangetekende
zending voor het schoolbestuur in ontvangst kunnen nemen.
7.4

Privacyverklaring (punt 2.9)

We stemden ons tekstvoorstel af op ons model van privacyverklaring. Zo’n privacyverklaring moet
elke school hebben. We nemen daarom ook een concrete verwijzing op.
7.5

Gebruik van (sociale) media (punt 3.5)

In overleg met de ouderkoepel voor vrij onderwijs (VCOV) voegen we een suggestie toe over het
gebruik van (sociale) media.
7.6

Verboden te roken (punt 1.6)

Op het openbaar domein kunnen scholen het roken niet zomaar verbieden. In principe geldt het
rookverbod enkel voor het schooldomein. Om overlast aan de schoolpoort te vermijden, voegen
we in de tekstsuggestie over het rookverbod – op vraag van scholen - ‘schoolpoort’ toe louter om
leerlingen en ouders te sensibiliseren.
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