VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE

SELECTIE OVERIGE REGELGEVING
(BUITENGEWOON) SECUNDAIR ONDERWIJS

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
02 553 88 50
www.onderwijsinspectie.be

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

 De basisprincipes van het schoolbeleid met betrekking tot een aantal leerlinggebonden materies.
 De lesspreiding en de vakantie- en verlofregeling voor leerlingen.
 De krachtlijnen inzake extramurosactiviteiten, leerlingenstages, werkplekleren en school- of centrumvervangende onderwijsprogramma’s.
 De samenwerking met andere onderwijsinstellingen, vormingsinstellingen of organisaties voor
zover rechtstreekse impact op leerlingen.
 Bepalingen in verband met het recht op onderwijs aan huis.
 De bijdrageregeling, afwijkingen en contactpersoon ter zake.
 De inspraakmogelijkheden voor de betrokken personen in de school of centrum.
 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.
 De organisatie van de leerlingenevaluatie.
 De lokale leefregels.
 De eventuele beroepsmogelijkheden voor de betrokken personen ten aanzien van betwiste beslissingen buiten beslissingen in verband met definitieve uitsluiting of leerlingenevaluatie.
 De basisprincipes van het schoolbeleid met betrekking tot reclame en sponsoring.
 Engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen.
 Bepalingen over overdraging bij schoolverandering van leerlingengegevens naar de nieuwe
school.
Is het schoolreglement conform het inschrijvingsrecht?
codex secundair, art. 110/1 tot 110/10

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

Respecteert de voorziene verhaalmogelijkheid de reglementair voorgeschreven procedure?
codex secundair, art. 115/6
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OMSCHRIJVING
Respecteert de school de reglementaire bepalingen met betrekking tot oriëntering en evaluatie van
leerlingen?
codex secundair, art. 254, §1, 256, §1, 1° en BVR van 19-7-2002

Verloopt het afleveren van attesten van verworven bekwaamheid correct?
codex secundair, art. 115, tweede en derde alinea 252, § 1b en 252, § 2

Verloopt het afleveren van attesten van lesbijwoning correct?
Respecteert de school het minimumlessenrooster?

codex secundair, art. 148-157 , BVR van 19-7-2002 KB van 28-6-1978, art. 28 en 32 en BVR 6-12-2002, art. 5 en
6
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