
1.1 Betwistingen

1.1.1 Beroepsprocedure definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Je kunt tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1 Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: (zie 1.1
voor het adres van de maatschappelijke zetel)

of

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je
krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school
geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing van de
definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De
aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag na
verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de
ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
● het beroep is gedateerd en ondertekend;

● Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van
ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist
wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de
school of het schoolbestuur verbonden zijn als personen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die je klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve
uitsluiting heeft uitgesproken, maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel
gehoord.

3 De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan
door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de
beroepscommissie zijn. De samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij
het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger
aan te duiden.

Vóór de zitting kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken.



Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De
schoolvakanties schorten de termijn van 10 dagen op. Dat betekent dat schoolvakanties niet
meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens
een schoolvakantie plaatsvinden.

4 De beroepscommissie streeft in haar zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden
zijn even veel stemmen als de groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet
verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen
voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

5 De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve
uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie deelt de
gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief mee. De
beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat
ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

1.1.2 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kun je beroep
instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder toe.

Let op:

● Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

● Wanneer we spreken over directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1 Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat gesprek is niet hetzelfde als het
oudercontact. Je moet dat gesprek schriftelijk aanvragen bvb via email bij de directie of het
secretariaat. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Let op: als het gesprek na het
verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

2 Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop je de
beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Tijdens dat
gesprek krijg je de kans om je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van je
kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken een
verslag van dat overleg.

3 De directie deelt het resultaat van dat overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn
twee mogelijkheden:
- De directie vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad

rechtvaardigen;
- De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval roept ze de

klassenraad zo snel mogelijk samen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je
ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

4 Als je het niet eens bent met de beslissing van de directie of de beslissing van de nieuwe
klassenraad, dan kun je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via
aangetekende brief: (zie 1.1 voor het adres van de maatschappelijke zetel)

of



Wanneer de school open is, kun je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven.
Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. Wij
geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

5 Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je de aangetekende
brief van de school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen
(zie punt 3) wordt geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als
bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het
beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

● het beroep is gedateerd en ondertekend;

● Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs
van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd
worden.

6 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de
school of het schoolbestuur verbonden zijn, als personen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.

7 De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan
samenkomen, valt binnen de veertien dagen na ontvangst van de aanvraag. Het is enkel mogelijk
om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging
staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn
om een plaatsvervanger aan te duiden.

8 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden
zijn evenveel stemmen als de groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden
aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als
tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

9 De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing
bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt
uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie
aan jou ter kennis gebracht.


