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Het schoolreglement buitengewoon basisonderwijs 2023-2024: 
overzicht van de wijzigingen 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan de modellen van schoolregle-
ment voor het schooljaar 2023-2024. Na een verwijzing naar de respectievelijke punten in de mo-
dellen volgt telkens een korte toelichting. 

Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als in-
gangsdatum 1 september 2023. 

1 Herwerking model van schoolreglement buitengewoon basisonderwijs 

Het model van schoolreglement van buitengewoon basisonderwijs werd herwerkt. We streefden er-
naar om alle modellen van schoolreglementen van eenzelfde lay-out te voorzien. 

Daarnaast werd kritisch bekeken welke informatie er minimaal in het schoolreglement dient opge-
nomen 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 kinderrech-
ten 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. 

Hoe ga je aan de slag met het nieuw model van schoolreglement? 

2 Vervoegde instap in het lager onderwijs (punt 1.3.1) 

De regelgeving wijzigt de toelatingsvoorwaarden om vervroegd in te stappen in het buitengewoon 
lager onderwijs. We pasten ons model van schoolreglement hierop aan. 

3 Advies CLB (punten 1.3.1, 1.3.2 en 2.6) 

De regelgeving werd gewijzigd voor wat betreft het advies van/het overleg met het CLB in geval van 
verlengd verblijf in het kleuteronderwijs, vervroegde instap in het lager onderwijs en in het geval 
van verlengd verblijf in het lager onderwijs. Het advies en overleg van het CLB is niet langer ver-
eist. Ook is er geen advies van het CLB meer vereist bij revalidatie tijdens de lestijden. 

https://guimard.sharepoint.com/sites/LER-TG-recht/Shared%20Documents/Schoolreglementen%202021-2022/Overzicht%20wijzigingen%20school-%20en%20centrumreglement/www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:info.lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/download/content/81cb6e98-e755-4ac4-8de2-eaabab68d351/attachments/TLER_052B_Handleiding_bij_het_herwerkt_model_van_schoolreglement_bubao.pdf
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4 Leersteundecreet 

4.1 IAC-verslag (punt 1.3.3, 2.4.1, 2.6 en 2.10.2) 

Het decreet leersteun treedt in werking vanaf 1 september 2023. Op vlak van verslaggeving wordt 
het vroegere verslag een IAC-verslag. Dergelijke verslagen worden opgemaakt door het CLB in over-
leg met de school, de leerling en de ouder. We gebruiken in het model een sterretje dat verwijst 
naar volgende passage * Let op: wanneer we spreken over een IAC-verslag bedoelen we hiermee ook 
het verslag opgemaakt voor 1 september 2023. 

4.2 Individueel handelingsplan/individueel aangepast curriculum (punt 2.3 en 3.1) 

Op termijn wordt in het buitengewoon basisonderwijs alleen over individueel aangepast curriculum 
gesproken. De term individueel handelingsplan zal daarbij verdwijnen. We vermelden ze tot dan nog 
allebei. 

5 Getuigschrift basisonderwijs (punt 2.3) 

De datum van 20 juni als vroegste datum waarop de klassenraad beslist of de leerling een getuig-
schrift basisonderwijs ontvangt, werd geschrapt. 

6 Samenwerking CLB (punt 2.4.1) 

Indien een ouder bezwaar wil maken tegen een bepaalde CLB-medewerker om een medisch onder-
zoek te laten uitvoeren, kan dat voortaan niet enkel via aangetekende brief of via brief tegen af-
giftebewijs. De regelgeving voorziet nu ook in de mogelijkheid voor de ouder om het bezwaar via 
een beveiligde digitale zending aan de directeur van het CLB te sturen. 

We specifiëren hier ook dat de ouder/bekwame leerling een vaccinatie kan weigeren. Dit moet voor 
elke vaccinatie apart gebeuren. Ouders/bekwame leerlingen kunnen dus niet eenmalig weigeren 
voor alle vaccinaties in hun volledige onderwijsloopbaan. 

7 Samenwerking met een gewone basisschool (punt 2.4.3) 

De regelgeving voorziet in de mogelijkheid om een leerling ingeschreven in het buitengewoon basis-
onderwijs les te laten volgen in het gewoon basisonderwijs. In het schoolreglement moeten de mo-
daliteiten hieromtrent worden opgenomen. 

8 Afspraken over communicatie (punt 3.6) 

Vanaf 1 september 2023 wordt er een lokaal afsprakenkader deconnectie opgenomen in het arbeids-
reglement. Het besteedt aandacht aan het psychosociaal welzijn van personeelsleden die te kampen 
krijgen met digistress. Dit nieuwe kader is ook relevant voor het schoolreglement. Onder punt 3.6 
vind je waarover je minimaal afspraken kunt maken met de ouders en leerlingen. Je overlegt hier-
over met de schoolraad. 

9 Leerplicht en afwezigheden in het lager onderwijs (punt 4.1.3) 

Kinderen jonger dan 5 jaar die vervroegd zijn ingestapt in het lager onderwijs, zijn niet leerplichtig. 
Voor hen geldt echter wel dat ze altijd aanwezig moeten zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 
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Kinderen die 5 jaar of ouder zijn, zijn voltijds leerplichtig in het lager onderwijs. Voor hen geldt 
eveneens dat ze altijd aanwezig moeten zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

10 Verduidelijkingen 

10.1 Overdracht gegevens schoolverandering (punt 2.10.2) 

We verduidelijken in het schoolreglement dat als je je wilt verzetten tegen het doorgeven van be-
paalde gegevens van je kind aan een nieuwe school dit moet gebeuren binnen de 10 kalenderdagen 
na de inschrijving (en niet schoolverandering) van je kind. Op die manier is er geen discussie over 
de manier waarop je de termijn berekent. 

10.2 Monitoringssoftware in het lager onderwijs (punt 2.10.6) 

In het schoolreglement is er een passage opgenomen over monitoringssoftware. Deze passage is op-
genomen om de privacy van de leerling te garanderen en af te bakenen wanneer men aan monito-
ring zal doen. 

10.3 Schoolkosten – bijdragelijst (punt 3.3.1) 

Op de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen. We raden aan om in het schoolregle-
ment een clausule op te nemen dat je van die prijs niet zult afwijken behoudens prijswijzigingen 
van leveranciers of dienstverleners. Je brengt de ouders van de wijzigingen op de hoogte.  

Op basis van de geraamde gezondheidsindex van de maand maart 2023, pasten we de bedragen voor 
de maximumfactuur aan. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 480 EUR naar 
520 EUR. De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs stijgt van maximum 50 naar 55 EUR 
en voor het lager onderwijs van 95 EUR naar 105 EUR. 

10.4 Tuchtmaatregelen in het lager onderwijs (punt 4.4.5) 

We beschrijven hier het verloop van de tuchtprocedure. Het tuchtverhoor vindt altijd fysiek plaats 
op school. Er wordt in het schoolreglement een uitzondering opgenomen wanneer dit niet mogelijk 
is vanwege veiligheidsredenen. 

We specifiëren verder dat de definitieve uitsluiting effectief uitwerking krijgt na 1 maand, waarbij 
de vakantieperiodes tussen 1 september en 30 juni niet zijn meegerekend. 

10.5 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs (punt 4.5.2) 

We beschrijven hier het verloop van de beroepsprocedure. Het gesprek tussen de betrokken perso-
nen vindt altijd fysiek plaats op school. Er wordt in het schoolreglement een uitzondering opgeno-
men wanneer dit niet mogelijk is vanwege veiligheidsredenen. 

10.6 De klachtencommissie (punt 4.6.1) 

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er eveneens de optie om klachten in te dienen via de online klachten-
tool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Op deze website kunnen leerlingen en/of ouders klachten 
indienen over een katholieke school. De optie om per brief klachten in te dienen, blijft bestaan. 

https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/info/wat
https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/info/wat
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