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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 augustus 2018
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-
VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout 
De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der 
Coelden, schepen (sp.a); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ronny Suy, raadslid 
(Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); de heer Mike Nachtegael, raadslid 
(sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); mevrouw 
Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan 
Bilici, raadslid (sp.a); mevrouw Monique Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, 
raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, raadslid (Groen); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-
VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly 
Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia 
Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V); de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld); de heer 
Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw 
Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang)
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Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs stipuleert onder meer 
dat een schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement moet opstellen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor de academie voor schone kunsten 
vast te stellen.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, in het bijzonder artikel 58.

Argumentatie
Overeenkomstig het nieuwe decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs moet een 
schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement opstellen. Dit reglement 
bevat minstens bepalingen over:
1° de tuchtmaatregelen bij schending van leefregels door de leerlingen;
2° de toekenning van competentiebewijzen, beroepskwalificatiebewijzen en leerbewijzen 
deeltijds kunstonderwijs;
3° de richtlijnen over afwezigheden en te laat komen;
4° de afspraken inzake zelfstudie buiten de lessen, agenda's en leerlingenevaluatie;
5° de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning buiten de Vlaamse overheid;
6° de bijdrageregeling;
7° de engagementsverklaring tussen academie en leerlingen met wederzijdse afspraken over 
oudercontact, voldoende aanwezigheden en individuele leerlingenbegeleiding;
8° het rookverbod;
9° de eventuele academieraad
10° het recht op inzage in (en toelichting bij) de leerlingengegevens die de academie verzamelt;
11° de extramurosactiviteiten;
12° het overdragen van leerlingengegevens bij verandering van academie;
13° het toetsingsinstrument inzake alternatieve leercontexten.

Het huidige schoolreglement van 26 juni 2015 moet worden opgeheven en vervangen door het 
nieuwe academiereglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015 vastgestelde schoolreglement van de 
academie voor schone kunsten op te heffen.

Artikel 2
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het nieuwe academiereglement van de stedelijke academie voor schone kunsten vast te stellen 
zoals weergegeven in bijlage.

Bijlagen
academiereglement SASK definitieve versie
oude schoolreglement SASK

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester


