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Stedelijk basisonderwijs: schoolreglement: nieuwe vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Stedelijk basisonderwijs
Bondige toelichting
Tijdens schooljaar 2017-2018 werd de inhoud van het huidige schoolreglement van stedelijke
basisschool Gavertje Vier Belsele en stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken
geëvalueerd door de stedelijke basisscholen. In navolging van de adviezen van de
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onderwijskoepel van steden en gemeenten werden een aantal aanvullingen of wijzigingen
aangebracht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het schoolreglement opnieuw vast te stellen.

Juridische grond
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 202 betreffende informatie bij eerste inschrijving en
schoolreglement.
Omzendbrief BaO/2014/04 van 15 mei 2014 betreffende de preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014.

Argumentatie
Het stedelijk basisonderwijs wil graag met ingang van 1 september 2018 het vernieuwde
schoolreglement bekendmaken.
Voor het nieuwe schoolreglement wordt verwezen naar de bijlage waarin de wijzigingen in
kleur werden aangeduid.
Volgende wijzigingen werden aangebracht naar analogie met het OVSG-model:
- hoofdstuk 8 artikel 20: beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting, paragraaf 6;
- hoofdstuk 9 artikel 22: getuigschrift niet toekennen en artikel 23 paragraaf 5
beroepsprocedure;
- hoofdstuk 11: artikel 27 schoolraad en artikel 28 ouderraad;
- hoodstuk 12: artikel 30 gegevensbescherming en informatieveiligheid, artikel 32 rond het
meedelen ervan en artikel 33 in verband met geluids en beelmateriaal gemaakt door de school;
- hoofdstuk 13: artikel 34 tot en met artikel 41: gebruik van smartphone, tablet, trackers of
gelijkaardige toestellen, internet en sociale media;
- hoofdstuk 14: artikel 42 algemeen en absoluut rookverbod.
In addendum bij het schoolreglement wordt per school een overzicht schoolkosten
meegegeven. Dit document werd opgesteld in samenwerking met de verschillende scholen in
Sint-Niklaas onder begeleiding van het lokale overlegplatform in de werkgroep 'kansen voor
kinderen'. De scherpe maximumfactuur blijft voor de kleuters 45 EUR en voor het lager
onderwijs 85 EUR bedragen. De kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur
werden opgetrokken tot maximaal 435 EUR. Hiervan worden extra muros activiteiten betaald
zoals meerdaagse uitstappen.
Sinds de nieuwe wetgeving op de privacy, in voege sinds 25 mei 2018, worden organisaties
verplicht expliciete toestemming te vragen voor het gebruiken van beeldmateriaal. Het
document dat door ouders zal worden ingevuld met ingang van 1 september 2018 wordt
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gehecht aan de notulen van deze zitting.
Het nieuwe schoolreglement en bijlagen worden op de schoolraad van 23 augustus 2018
besproken.
De stedelijke basisscholen vragen goedkeuring van het schoolreglement en bijlagen met ingang
van 1 september 2018.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
met algemene stemmen (37)
Artikel 1
het schoolreglement en bijlagen voor het stedelijk basisonderwijs met ingang van 1 september
2018 opnieuw vast te stellen.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
Bijlagen
Schoolreglement 2018-2019_SG
Schoolkosten_Gavertje 4
Schoolkosten_De Droomballon
SG_DIENST_beeldmateriaal

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur
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