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3.3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders 

 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 
genomen. ( afspraken i.v.m.  
Aan gescheiden ouders durven wij vragen om, indien mogelijk, samen naar het oudercontact te 
komen ofwel de info aan elkaar door te geven. Indien dit niet kan, wordt hier rekening mee 
gehouden en kunnen beide ouders een apart oudercontact aanvragen.  
 
3.3.4. Co-schoolschap 

 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je 
kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving 
van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in 
verschillende scholen in- en uitschrijven.  

 
3.4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau____ 

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een 
volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat 
ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten 
aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook 
aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De 
school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan 
van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 
kleuterschool na een instapdatum). 
 
Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. Van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder 
beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de 
toelatingsvoorwaarden.  
 
Onze visie : 
De klastitularis blijft de best geplaatste persoon om te oordelen of een kind al dan niet een 
bepaald leerjaar overdoet. De klastitularis zal vooraleer een oordeel uit te spreken grondig 
overleg plegen met alle betrokken instanties : klastitularissen van het vorige en het volgende 
leerjaar, de directeur, CLB, eventueel de logopedist en het revalidatiecentrum waarbij het kind 
in behandeling is. Vanzelfsprekend zullen de ouders uitgenodigd worden naar de school om samen 
met de nodige participanten een informerend en adviserend gesprek te voeren waaruit hopelijk 
de beste oplossing voor het kind kan voortvloeien. 
 

3.5. Afwezigheden __________________________________ 
 
Zie Infobrochure Onderwijsregelgeving punt 4. 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- 
en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij 


