INFOFICHE: INSCHRIJVINGSRECHT
SCHOOLKEUZE
Bij de overstap naar een andere school kan de leerling of de ouder zelf een keuze maken.
Wettelijke toelatingsvoorwaarden bepalen of de leerling al dan niet in een bepaalde school
kan starten. Uitleg hierover kan je steeds bekomen in de school of bij een CLB-medewerker.
Elke school heeft een eigen reglement waarover uitleg wordt gegeven bij de inschrijving.
Een inschrijving in een school is pas definitief nadat dit reglement voor akkoord werd
getekend.
Voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs heb je een toelatingsbewijs nodig. Dit
bewijs, in de vorm van een attest en een verslag voor buitengewoon onderwijs, kan enkel
opgemaakt worden door een CLB-team.

INSCHRIJVINGSDATUM
Bij een eerste inschrijving in een school moet rekening gehouden worden met een
voorrangsperiode. In deze periode kunnen bepaalde leerlingen voorrang krijgen. De school
moet bekend maken welke leerlingen voorrang krijgen.
Volgende criteria kunnen in acht genomen worden in de voorrangsperiode:




een broer of zus volgt reeds onderwijs in de betrokken school;
GOK-leerlingen (gelijke onderwijskansen);
niet-GOK-leerlingen;

Welke criteria een school hanteert en of een leerling aan deze criteria voldoet, kan
nagevraagd worden in de betrokken school of bij het CLB.
Wanneer de voorrangsperiode voorbij is, worden alle nieuwe leerlingen door de school in
een inschrijvingsregister opgenomen in volgorde van inschrijving.
De school kiest zelf de inschrijvingsdata, zowel voor de voorrangsperiode als voor de gewone
inschrijvingen. Deze inschrijvingsdata zijn vermeld in brochures, de websites van de scholen
of kunnen worden bekomen via het CLB.
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WEIGERING VAN INSCHRIJVING DOOR DE SCHOOL
Een school kan de inschrijving van een leerling weigeren indien er geen plaats meer is in de
gewenste studierichting of klas. Deze leerling wordt dan op een wachtlijst geplaatst en zal
opnieuw gecontacteerd worden indien een plaats vrijkomt. De school zal contact opnemen
binnen de eerste 10 dagen van het (nieuw) schooljaar en respecteert hierbij de volgorde van
inschrijven. Na de eerste 10 schooldagen moet deze volgorde niet meer gevolgd worden.
De inschrijving van een leerling kan ook geweigerd worden indien deze leerling het vorig
schooljaar of het schooljaar daarvoor uitgesloten werd in dezelfde school.
Binnen het secundair onderwijs kan in een bepaalde regio door alle scholen een akkoord
worden gesloten binnen het Lokaal Overleg Platform (LOP) waardoor leerlingen die
uitgesloten zijn, geweigerd kunnen worden. Wanneer een leerling in de loop van het
schooljaar uit een andere secundaire school werd uitgesloten, mogen scholen die gelegen
zijn in dezelfde LOP-regio deze leerling weigeren, evenwel alleen indien de school
onvoldoende mogelijkheden heeft om deze leerling op te vangen en hiermee de
mogelijkheden van de school zou overschrijden. Scholen die niet in het LOP-gebied liggen,
mogen deze leerling niet weigeren.
De weigering van een leerling door de school, moet steeds schriftelijk gebeuren via een brief
die persoonlijk aan de ouders of de leerling bezorgd wordt of binnen de 4 kalenderdagen
aangetekend wordt opgestuurd. Daarnaast moet de school binnen de 4 kalenderdagen de
voorzitter van het LOP of het departement onderwijs (indien de school niet in een LOPgebied ligt) verwittigen.
Ouders of leerlingen hebben steeds het recht de school om uitleg te vragen bij een weigering
of raad te vragen bij het CLB verbonden aan de vorige school of bij een andere organisatie
die op de hoogte is van de onderwijsreglementering. Zij kunnen ook aan het LOP vragen om
te bemiddelen. De contactgegevens van het LOP in het Waasland zijn te vinden op
http://www.lop.be/LOP. Indien ook vanuit het LOP geen oplossing gevonden wordt, kan de
klacht doorgestuurd worden naar de ‘commissie inzake leerlingenrechten’ die zich enkel
bezighoudt met problemen in verband met het recht op inschrijving.

INSCHRIJVING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
Wanneer een leerling zich aanbiedt in het gewoon onderwijs met een inschrijvingsverslag
voor buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8), kan de schooldirectie ervoor kiezen
deze leerling onder ‘opschortende voorwaarde’ in te schrijven.
In overleg met de ouders zal de school nagaan of hij voldoende middelen heeft om te
beantwoorden aan de noden van het kind op het vlak van taal, rekenen, wero,
verplaatsingsmogelijkheden binnen het schoolgebouw voor kinderen met een fysische
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beperking… De verwachtingen van de ouders tegenover hun kind én ten aanzien van de
school met betrekking tot het onderwijsleerproces spelen hierbij een belangrijke rol.
De gegevens van de vorige school en andere betrokken diensten worden opgevraagd door
het CLB (mits toestemming van de ouders). Het CLB kan op die manier onderzoeken welke
ondersteuning het kan bieden, bijvoorbeeld lestijden in het kader van het gëintegreerd
onderwijs, aanvullende middelen in het kader van gelijke onderwijskansen,...
De scholen trachten het draagvlak te verbreden om kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften zo lang mogelijk in het gewoon onderwijs te houden. Indien de
draagkracht van een school toch overschreden wordt en een leerling geweigerd wordt,
kunnen ouders een beroep doen op het CLB om een andere oplossing te zoeken. Deze
weigering is echter niet mogelijk voor leerlingen met een attest voor BuO, type 8
(leerstoornissen).
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