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DOCUMENT 

2021-04-01 

Handleiding bij het herwerkt model van schoolreglement 

1 Waarom een herwerkt model van schoolreglement? 

Het model van schoolreglement basisonderwijs bestond uit twee delen: een model van 

schoolreglement en een infobrochure onderwijsregelgeving. Vaak zat er overlap tussen de twee 

documenten. Daarom werd beslist om beide documenten te integreren. 

Daarnaast werd kritisch bekeken welke informatie er minimaal in het schoolreglement dient 

opgenomen te worden. Overbodige informatie werd geschrapt. Op die manier hopen we het model 

van schoolreglement ook toegankelijker te maken. 

Kinderrechten kregen een uitdrukkelijke plaats in het model van schoolreglement. De 

kinderrechten staan in het lichtblauw met een icoontje erbij. Je kan op het icoontje klikken. Dat 

brengt je naar een digitale poster met een overzicht van alle kinderrechten.  

 

Er zijn drie aparte modellen op maat ontwikkeld: 

• een model schoolreglement voor een basisschool 

• een model schoolreglement voor een autonome lagere school 

• een model schoolreglement voor een autonome kleuterschool 

2 Hoe is het model van schoolreglement opgebouwd? 

Het model van schoolreglement kreeg een nieuwe structuur. Het bestaat uit vier grote delen: 

1. Algemene informatie over onze school 

2. Wat mag je van ons verwachten? 

3. Wat verwachten we van jou als ouder? 

4. Wat verwachten we van je kind? 
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Op de overzichtspagina zie je in één oogopslag wat onder welk deel wordt toegelicht: 

 

3 Hoe ga je met het model aan de slag? 

3.1 Tekstvakken bewerken 

Het model van schoolreglement is een word-document dat je van onze website downloadt. Je vindt 

het model terug op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen > schoolorganisatie > inschrijven > 

schoolreglement.  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/schoolreglement
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Doorheen het model van schoolreglement vind je tekstvakken terug. Op die plaatsen maak je het 

model schooleigen. In het tekstvak vind je info (vette tekst) en/of een tekstsuggestie. Een tekstvak 

licht groen op als je er met je muis over navigeert. 

Belangrijk is dat je de woorden “info” en “tekstsuggestie” schrapt. Ook de info in het tekstvak 

schrap je! Dit geeft namelijk meer informatie over hoe je dat punt van het schoolreglement kan 

invullen. De tekstsuggestie kun je overnemen in je schoolreglement of aanpassen afhankelijk 

van de situatie in jouw school. 

Voorbeeld van een onbewerkt tekstvak: 

 

Na bewerking van het tekstvak ziet je schoolreglement er zo uit: 

 

Ook doorheen de tekst vul je schooleigen accenten in: 
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Tip: doorzoek op het einde het document op trefwoord “klik of tik” om er zeker van 

te zijn dat je alle tekstvakken hebt ingevuld! 

3.2 Kruisverwijzingen  

Vanuit de overzichtspagina kun je via kruisverwijzingen navigeren doorheen het model. Op het 

einde van elk punt vind je een knop “terug naar overzicht”. Die brengt je terug naar de 

overzichtspagina. Op die manier kunnen ouders makkelijk doorheen het model navigeren. 

Tip: plaats het schoolreglement als pdf op je website. Op die manier kunnen ouders 

makkelijk gebruik maken van de kruisverwijzingen in het document. 

3.3 Gele arceringen 

De gele arceringen die je in het model van schoolreglement terug vindt, tonen aan waar het model 

ten opzichte van vorig schooljaar inhoudelijk werd gewijzigd als gevolg van nieuwe regelgeving. Je 

kunt die arceringen laten staan als je dit nuttig vindt om naar ouders toe te communiceren.  

 

3.4 Termijnen (beroeps)procedures 

In de procedure tot uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs, tot het opleggen van een 

tuchtsanctie en in de respectievelijke beroepsprocedures staan er enkele termijnen. Die 

proceduretermijnen zijn niet decretaal vastgelegd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest bewust 

voor een bepaalde proceduretermijn, omdat we die beschouwen als een redelijke termijn. We 

streven daarbij naar een evenwicht tussen de rechten van verdediging van de ouders en de leerling 

enerzijds en een vlot procedureverloop voor de school anderzijds. Let op: het gaat enkel om de 

proceduretermijnen, niet om bijvoorbeeld de duur van de preventieve schorsing/tijdelijke 

uitsluiting! 
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4 Bijlagen  

Naast het model bieden we ter ondersteuning nog verschillende bijlagen aan die je kunt gebruiken. 

Je bepaalt zelf welke bijlagen je eventueel nuttig vindt om te gebruiken. Je vindt de bijlagen terug 

op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen > schoolorganisatie > inschrijven > schoolreglement. 

4.1 Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 

Dit document kun je gebruiken bij de inschrijving van een leerling om ouders de goedkeuring bij het 

opvoedingsproject en het schoolreglement te laten geven. Een leerling is pas ingeschreven op 

school na deze goedkeuring. 

4.2 Brochure praktische informatie school 

In het model van schoolreglement verwijzen we in punt 1.1 naar de brochure ‘praktische informatie 

over onze school’. Zie hieronder: 

 

We bieden een model van brochure aan dat je kunt gebruiken. In deze brochure nemen we volgende 

informatie op: 

• Wie zijn wij? 

• Schoolbestuur 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/schoolreglement
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• Scholengemeenschap 

• Schooluren 

• Opvang 

• Vrije dagen 

• Maaltijden 

• CLB 

• Vragen? 

4.3 Trefwoordenlijst 

De trefwoordenlijst legt een link tussen veel gebruikte begrippen en de plaats in het 

schoolreglement. Dit kan voor ouders een hulp zijn om bepaalde informatie terug te vinden in het 

schoolreglement. Je kunt trefwoorden aanpassen of aanvullen.  

4.4 Schoolreglement in ’t kort 

Op twee pagina’s vatten we samen wat er in het schoolreglement voor een gewone basisschool 

wordt toegelicht. Dit kan een handig document zijn om met de ouders te overlopen tijdens het 

inschrijvingsgesprek. Dit kun je eventueel ook op A3 afdrukken. 

Let op: de tekst in elk vakje is een suggestie. Bekijk dit steeds goed en pas eventueel aan je 

schoolcontext (kleuter/lager onderwijs) aan. 

4.5 Schoolkalender 

De schoolkalender kun je als bijlage aan het schoolreglement toevoegen of een plaats op je website 

geven. 

4.6 Engagementsverklaring katholiek onderwijs 

Bij ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs’ verwijzen we naar de tekst die je op de 

website van katholiek onderwijs kunt vinden. Indien je ervoor kiest om deze tekst op te nemen in je 

schoolreglement, kun je deze bijlage gebruiken. 

5 Vragen? 

Technische ondersteuning:  

- Karolien Evenepoel:  02 507 06 20 

- Wendy Meulemans: 02 507 08 72 

Inhoudelijke vragen:  

- Lien De Feyter: 02 507 07 64 

- Kaat Hendrickx:  02 507 06 41 


