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TOELICHTING

1. Algemene toelichting

In het kader van de inspraak op school in het basis- en secundair onderwijs zijn er 
schoolraden opgericht. De schoolraden hebben een overlegbevoegdheid voor een 
aantal onderwerpen, waaronder het schoolreglement. Die bevoegdheden zijn ener-
zijds geregeld in het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeen-
schapsonderwijs, en anderzijds in het decreet van 2 april 2004 betreffende partici-
patie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

2. Toelichting bij de artikelen

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 2

Een school die gedurende de resterende periode van het schooljaar 2019-2020 wil 
afwijken van de bepalingen voor leerlingenevaluatie die in het schoolreglement zijn 
vastgelegd, moet daarover in beginsel overleg plegen met de schoolraad. Gelet op 
de huidige context worden scholen na het heropstarten van de lessen ongetwij-
feld geconfronteerd met tal van organisatorische en praktische problemen. In veel 
gevallen is het daardoor niet realistisch om de normale overlegprocedures toe te 
passen. Daarom wordt de overlegplicht van het schoolbestuur over elke wijziging 
of afwijking van het schoolreglement voor het lopende schooljaar, vervangen door 
een kennisgevingsplicht ten aanzien van de schoolraad. Het is wel belangrijk dat 
daarover overleg wordt gepleegd met het personeel. In situaties waarin naast de 
kennisgeving ook een dialoog met de schoolraad kan worden aangegaan, behoort 
dat uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Artikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het voorliggende voorstel van decreet. 
Het decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch 
Staatsblad. Die afwijking van de wettelijke termijn van tien dagen na de bekend-
making van het decreet in het Belgisch Staatsblad is nodig opdat de scholen zo 
snel mogelijk kunnen inspelen op de bijzondere situatie die veroorzaakt wordt door 
COVID-19.
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Artikel 1. Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In afwijking van artikel 11, §1, 3°, d), van het bijzonder decreet van 14 juli 
1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs worden voor het schooljaar 2019-
2020 alle maatregelen met betrekking tot de leerlingenevaluatie die het schoolbe-
stuur of zijn gemandateerde neemt na het heropstarten van de lessen die werden 
geschorst vanwege de federale maatregelen om de verspreiding van het corona-
virus te beperken, voor zover die maatregelen afwijken van het schoolreglement, 
niet ter overleg maar ter kennisgeving aan de schoolraad bezorgd. 

Als de gewijzigde evaluatiemaatregelen, vermeld in het eerste lid, gevolgen 
hebben voor het personeel van de school, wordt daarover vooraf overleg gepleegd 
met de lokale personeelsvertegenwoordiging.

Art. 3. Dit bijzonder decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking 
ervan in het Belgisch Staatsblad.
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