Inschrijving
1.Hoe en wanneer
Je kunt je kind inschrijven op onze school:






op de opendeurdagen
op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur
op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur
en 12 uur in de school
na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:


de sis-kaart van het kind
Bij ontstentenis daarvan volstaat één van volgende documenten:
- een uittreksel uit de geboorteakte
- het trouwboekje van de ouders
- de ID-kaart of isi+-kaart van het kind
- het bewijs van de inschrijving in het vreemdelingenregister

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze
bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.
Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan het
schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement en het
formulier “ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en de
informatiebrochure”
Bij iedere eerste inschrijving ontvangen de ouders:



keuzeformulier godsdienst-zedenleer (LS)
verklaring: inschrijving van de leerling in één school

2.Godsdienstkeuze
In de kleuterschool wordt geen godsdienst – zedenleer keuze gemaakt.
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders
bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de
erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele
zedenleer volgt.
Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien
de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de
directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 8 september van het
lopende schooljaar.
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren
hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen
godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de
directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de
ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de
vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde
leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun
eigen religie, filosofie of moraal.

3.Leerplicht
Kleuteronderwijs
De inschrijvingen van de nieuwe leerlingen kunnen ten vroegste op de
eerste dag van het voorafgaande schooljaar aanvangen. Kleuters van
eenzelfde geboortejaar mogen ook ingeschreven worden tijdens
dezelfde inschrijvingsperiode al kunnen ze pas bij het begin van het
daarop volgende schooljaar instappen.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar
school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:









de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart

Lager onderwijs
Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs
op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes
jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun
leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.
Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Afwijkingen






Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs
houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen.
De beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies
van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben
ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
Dit zijn leerplichtige leerlingen. Ouders dienen dan ook alle
wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.
Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het
lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste
jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van
het CLB-centrum noodzakelijk.
Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit
moeten ervoor zorgen hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt
vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingenof bevolkingsregister.

4.Schoolverandering
Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.
De “nieuwe school” verwittigt de “oude school”. De oude school zal
aan de nieuwe school het aantal halve dagen met ongewettigde
afwezigheid meedelen (lager). Schoolverandering van het gewoon
naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de
ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.

5.Ouderlijk gezag
Bij de inschrijving van het kind melden de ouders aan de directie of zij al
dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien
de directie een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet
gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de
toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel
een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie
inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen. De directeur geeft
in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden
aan beide ouders. Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van
minderjarigen die de Belgische nationaliteit hebben. Ontvoogde
minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor
minderjarigen leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal
stelsel van personen en familierecht.

Samenlevende ouders
Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met ouderlijk
gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit
geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde
samenlevende ouders. Heeft de directie of een personeelslid van de school
het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn
medewerking weigeren.

Niet – samenlevende ouders
Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag
gezamenlijk uitoefenen (co - ouderschapsregeling). Ook hier geldt het
vermoeden van instemming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder
alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de directie of
een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende
toestemming ontbreekt dat zal hij zijn medewerking weigeren tot er
toestemming is van de tweede ouder.
In afwijking van de co – ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het
ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook
een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met
betrekking tot de opvoeding van het kind de instemming van beide ouders
vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoordelijk is. De
school zal op voorlegging van een dubbel van de rechter de regeling volgen.
Binnen een exclusief ouderlijk gezag behoudt de ouder die niet het
ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de
opvoeding. Dit houdt in dat zij/hij, op aanvraag, op de hoogte wordt
gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. De informatie
wordt per post of per mail verstuurd. Het geeft evenwel geen
beslissingsrecht in verband met de opvoeding.
De regeling voor niet – samenlevende ouders is van toepassing op:





feitelijk gescheiden echtparen;
uit de echt gescheiden ouders;
ouders die vroeger samenleefden;
ouders die nooit hebben samengeleefd.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag
Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het
ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de
opvoeding en evenmin een recht op informatie.
De directie moet de regelgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen
in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m.








bij de inschrijving van de leerlingen;
bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling
daarvan;
bij orde- en tuchtmaatregelen;
bij de schoolverrichtingen in het algemeen;
keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind

