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Gemeentelijk onderwijs. Goedkeuring schoolreglement + min/max factuur 2022

Aanleiding
Het huidig schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Klavertje4 werd goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2022.
Ingevolge verschillende wettelijke wijzigingen dient het schoolreglement aangepast te worden.
Verwijzend naar de mail d.d. 06/07/2022  van de heer De Boitselier, directeur van de 
gemeentelijke basisschool Klavertje4, waarbij een aanpassing van het schoolreglement wordt 
doorgestuurd.

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder artikel 37
Het decreet van 2 april 2004: participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, in het 
bijzonder artikel 21
Het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding van 18 april 2018: basisonderwijs, secundair 
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
Omzendbrief BaO/97/12 van 17 juni 1997: schoolveranderen in de loop van het schooljaar
Omzendbrief BaO/98/11 van 21 december 1998: het uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2001/10 van 10 augustus 2001: toelatingsvoorwaarden voor leerlingen in het 
gewoon basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 2002: Informatie bij de eerste inschrijving en het 
schoolreglement
Omzendbrief BaO/2002/11 van 16 augustus 2002: Afwezigheden van leerlingen in het 
basisonderwijs
Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004: de lokale participatieregeling in het basis- en 
secundair onderwijs
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22 juni 2007: kostenbeheersing in het basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2009/02 van 27 april 2009: Engagementsverklaring in het basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2014/01 van 15 mei 2014: screening niveau onderwijstaal, taaltraject en 
taalbad in het gewoon lager onderwijs
Omzendbrief BaO/2014/03 van 15 mei 2014: zittenblijven in het basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2014/04 van 15 mei 2014: de preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 
uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014



Omzendbrief BaO/2014/05 van 15 mei 2014: overdracht van leerlingengegevens bij 
schoolverandering
Omzendbrief NO/2017/01 van 2 juni 2017: samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis 
en secundair onderwijs
Omzendbrief BaO/2020/02 van 2 juli 2020: Verlaging van de leerplicht vanaf 1 september 2020
Omzendbrief NO/2021/03 Digisprong gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair 
onderwijs en de HBO5-opleiding verpleegkunde

Feiten, context en argumentatie
Een schoolbestuur moet een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het 
schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. 
Als gevolg van enkele wettelijke wijzigingen, wordt het schoolreglement inhoudelijk aangepast.
De aanpassingen zijn in bijlage aangeduid in gele tekst en zijn in overeenstemming met het 
model van OVSG.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 
31 januari 2022, wordt opgeheven.
Artikel 2: Het in bijlage gevoegde schoolreglement van de Gemeentelijke Basisschool Klavertje4 
wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 1 september 2022.
Artikel 3: Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke 
wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) van de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de directeur van 
de Gemeentelijke Basisschool Klavertje 4.
Artikel 5: Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van 
het decreet Lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op webtoepassing). De 
toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van 
het decreet Lokaal bestuur.
Artikel 6:Na deze goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen zal het 
schoolreglement ter goedkeuring voorgelegd worden op de gemeenteraad d.d. 29/08/2022.
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