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Inleiding 

Ter informatie: niet op te nemen in het schoolreglement 

De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons 
land te beperken, heeft alle onderwijsinstellingen tijdelijk geraakt in hun werking. 

Om die reden zijn er een aantal maatregelen nodig om de organisatie van het lopende schooljaar, op een 
rechtszekere wijze, te regelen. Als er niet wordt ingegrepen, dreigt de organisatie van het einde van het 
huidige schooljaar gevolgen te hebben voor leerlingen met betrekking tot de attestering. 

Hieronder kan je dan ook aanpassingen vinden die, al dan niet optioneel, kunnen worden toegevoegd aan 
het huidige (digitale) schoolreglement. 

Dit addendum is richtinggevend voor de scholen en mag, conform het regelgevend kader, aangepast 
worden aan de lokale situatie. 

Schuingedrukte tekst, aangeduid in het geel, werd toegevoegd ter informatie. 

Elke wijziging in het schoolreglement die wordt opgenomen n.a.v. de coronacrisis moet worden 
bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de scholengroep. Aan de schoolraad worden de wijzigingen 
uitzonderlijk enkel voorgelegd ter kennisgeving.  

Addendum schoolreglement 2019-2020 

De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons 
land te beperken, heeft onze school tijdelijk geraakt in zijn werking. 

Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot evaluatie en deliberatie, om 
jou het lopende schooljaar op een goede manier te laten afronden. 

1. Inschrijving 

De regels met betrekking tot inschrijvingsrecht worden hier niet opgenomen. Deze worden op een andere 
wijze meegedeeld aan de scholen. Het schoolreglement heeft enkel betrekking op de ingeschreven 
leerlingen. Alles wat voorafgaat aan de inschrijving wordt niet opgenomen in het schoolreglement, tenzij de 
regelgeving dit verplicht bv. De voorrangsregels broers en zussen. 

2. Begeleiding en evaluatie 

2.1. Begeleiding en evaluatie 
Wat evalueren wij? 

Evaluaties die gebeurden in de drie weken vóór de paasvakantie en tijdens de periode van preteaching 
kunnen enkel als formatief beschouwd worden. Formatieve evaluatiegegevens uit de drie weken vóór de 
paasvakantie en van de periode van preteaching kunnen enkel in het voordeel van de leerling gebruikt 
worden. Met deze punten wordt geen rekening gehouden in de eindbeoordeling. Voor de evaluatie zal er op 
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de eerste plaats gekeken worden naar de “essentiële doelen”.  

Hoe evalueren wij? 

[We zetten enkel in op permanente evaluatie met het oog op het bijsturen van het leerproces je kind en 
het maximaal inzetten op de onderwijstijd. 
Er wordt gefocust op de doelen die prioritair door de klassenraad werden vastgelegd  in het individueel 
handelingsplan en gerelateerd zijn aan de prioritaire  zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften. 
De klassenraad baseert zich op alle gegevens van het volledige schooljaar en kijkt breed (over alle 
leergebieden heen) naar je kind om een eindbeslissing te nemen of advies te geven. 

2.2. Studieloopbaan en eindbeoordeling 
[Onze school kiest ervoor om de kennisgeving van de beoordeling uiterlijk 7 juli mee te delen. Je wordt 
geacht de beoordeling uiterlijk op 8 juli 2020 ontvangen te hebben.  

 

3. Leefregels 

3.1. Tuchtmaatregelen 
Een definitieve uitsluiting uitgesproken op 1 februari 2020 of later gaat pas in op 31 augustus van het 
lopende schooljaar. Dit betekent dat je als leerling het recht hebt om verder les te blijven volgen en dat je 
geëvalueerd zal worden. Het is de klassenraad die beslist hoe het volgen van de lessen en de evaluatie 
zullen verlopen. 

4. Betwistingen en klachten 

4.1. Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs 

[Je wordt als ouder  geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 8 juli in 
ontvangst te hebben genomen.    
De termijn voor de indiening van het beroep opgenomen in het schoolreglement wordt met 7 dagen 
verlengd.] 

5. Bijlagen 

5.1. Schoolreglement en PPGO! 
 
De wijzigingen aan het schoolreglement zijn het rechtstreekse gevolg van nieuwe regelgeving en hebben 
onmiddellijke uitwerking zonder voorafgaand akkoord van de ouders of meerderjarige leerling. Alle 
betrokkenen worden hiervan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch van op de hoogte gebracht. 
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