
Respecteert de school de overige reglementering? 
 

Het onderzoek naar het voldoen aan de geselecteerde reglementering levert het volgende op. 
 

Onderzochte regelgeving 

Is er een schoolreglement waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen? (codex so, art. 
112 en 123/10) 

 

ja 

• de basisprincipes van het schoolbeleid met betrekking tot een aantal leerlinggebonden materies ja 
• de lesspreiding en de vakantie- en verlofregeling voor leerlingen ja 
• de krachtlijnen inzake extra-murosactiviteiten, leerlingenstages, werkplekleren en school- of 
centrumvervangende onderwijsprogramma’s 

 

ja 

• de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, vormingsinstellingen of organisatiesvoor zover 
rechtstreekse impact op leerlingen 

 

ja 

• bepalingen in verband met het recht op onderwijs aan huis ja 
• de bijdrageregeling, afwijkingen en contactpersoon terzake ja 
• de inspraakmogelijkheden voor de betrokken personen in de school of centrum ja 
• de voorwaarden waaronder de betrokken leerling en de betrokken personen inzage kunnen uitoefenen in of 
een toelichting kunnen vragen bij of een kopie kunnen bekomen van de leerlingengegevens, waaronder de 
evaluatie-gegevens 

 
ja 

• de organisatie van de leerlingenevaluatie ja 
• de lokale leefregels ja 
• de eventuele beroepsmogelijkheden voor de betrokken personen ten aanzien van betwiste beslissingen buiten 
beslissingen in verband met definitieve uitsluiting of leerlingenevaluatie 

 

ja 

• de basisprincipes van het schoolbeleid met betrekking tot reclame en sponsoring ja 

• engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen ja 

• bepalingen over overdraging bij schoolverandering van leerlingengegevens naar de nieuwe school ja 

Is het schoolreglement conform het inschrijvingsrecht? (codex so, art. 110/1 tot 110/10) ja 

Informeert de school ouders en leerlingen en personeel over het centrum voor leerlingenbegeleiding 
waarmee ze samenwerkt? (codex so, art. 15, §1, 9° en decreet CLB, art. 33) 

 

ja 

Respecteert de voorziene verhaalmogelijkheid de reglementair voorgeschreven procedure? (codex 
so, art. 115/6) 

 

ja 

Respecteert de school voor secundair onderwijs de reglementaire bepalingen met betrekking tot 
oriëntering en evaluatie van leerlingen? (codex so, art. 254, §1, 256, §1, 1° en BVR van 19-7-2002) 

 

ja 

Verloopt het afleveren van attesten van lesbijwoning correct? (codex so, art. 115, derde alinea en 
252, §2) 

 

ja 

Respecteert de school het minimumlessenrooster? (codex so, art. 148-157 en BVR van 19-7-2002) ja 

 


