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Feiten, context en
argumentatie






Het schoolreglement regelt de betrekking tussen het schoolbestuur, de ouders en
de leerlingen.
Het huidig schoolreglement voor Gemeentelijke Basisschool De Horizon
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 7 juni 2018 is aan actualisatie toe
ten gevolge van gewijzigde regelgeving.
De volgende aanpassingen dienen te gebeuren:
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Onder regelmatige leerling wordt begrepen:
° in het lager onderwijs of als zes- en zevenjarige in het kleuteronderwijs:
altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid;
° vijfjarige in het kleuteronderwijs: voldoende aanwezig (minstens 290 halve
dagen) deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor de leerlingengroep
of de leerling worden georganiseerd, behoudens vrijstelling;
° deelnemen aan het taalbad of een ander taalintegratietraject wordt
beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor de leerlingengroep of de
leerling wordt georganiseerd.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling
zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de
leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het
lopende schooljaar, moet hij bovendien aan de volgende voorwaarden
voldoen:
° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 halve dagen
daadwerkelijk aanwezig geweest zijn (halve dagen aanwezigheid in de
rijdende kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid)
° een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling
voorafgaand aan de instap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs
gevolgd heeft. Dit advies behelst de mate waarin de leerling het Nederlands
voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten.
° bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool :een toelating
door de klassenraad van de school waar de leerling het gewoon lager
onderwijs wil volgen. Leerlingen met een ongunstig advies worden enkel
toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen een
taaltraject doorlopen.
° voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de
klassenraad van de school voor lager onderwijs na een taalscreening of deze
leerling al dan niet toelating krijgt tot het reguliere traject, of een taalbad in
het gewoon lager onderwijs volgt.
Maximumfactuur
° Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een
bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. Deze
bijdrage mag maximaal 445 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan
lager onderwijs.
Afwezigheden
Kleuteronderwijs
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.

Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het
schooljaar is er een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per
schooljaar. Voor de berekening van dat aantal halve dagen aanwezigheid in
functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling kunnen de
afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden
meegerekend worden.
Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd
instapt in het lager onderwijs, moeten de afwezigheden gewettigd worden
volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs.
De schoolraad heeft een positief advies verleend over de voorgestelde
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Besluit

wijzigingen.
Een geactualiseerde versie van het schoolreglement wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het schoolreglement voor Gemeenteschool De Horizon her
vast en keurt de tekst van het schoolreglement zoals integraal in bijlage gevoegd
goed.
Artikel 2
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging te beschikking gesteld (op papier of via de website
van de school) aan de ouders die tekenen voor akkoord.
Artikel 3
Het schoolreglement d.d. 7 juni 2018 wordt opgeheven.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 5
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
externe instanties
Agentschap Binnenlands Bestuur (stafmedewerker beleid)
gemeentelijke diensten
P&O: 1
STAF: 1
De Horizon: 1
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Handtekening(en)
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