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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 
 
 
Betreft: Wijzigingen schoolreglement 
 
 
Beste ouder 
 
Een kind is pas ingeschreven in een school als de ouder(s) schriftelijk instemt/instemmen met het 
schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement vraagt de school terug het schriftelijk 
akkoord van de ouder(s). Indien u zich akkoord verklaart met de wijzigingen, blijft de inschrijving van 
uw kind geldig tot en met 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
De wijzigingen lees je op de ommezijde. Ze maken deel uit van een groter geheel. Het volledige 
schoolreglement kan je raadplegen op de website. 
 
Hieronder vindt u een strook waarop u zich akkoord kunt verklaren met de wijzigingen.  
 

 
 
 
 
 

Gaat u akkoord met ons schoolreglement? 
Bezorg dan deze strook aan de contactleerkracht tegen 26 november 2018. 
 
Heeft u meerdere kinderen op dezelfde school? Dan is het voldoende om deze brief één keer in te vullen. 
Noteer dan a.u.b. wel de namen van alle kinderen. 
 
De ouder(s) van 
 
……………………………………………………………………………………………………………  (naam) uit ………………… (klas) 
……………………………………………………………………………………………………………  (naam) uit ………………… (klas) 
……………………………………………………………………………………………………………  (naam) uit ………………… (klas) 
 
Verklaart/verklaren hierbij de wijzigingen in het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 te 
hebben ontvangen en in te stemmen met deze wijzigingen. 
 
Datum: 
 
Naam van de ouder(s) + handtekening van de ouder(s): 

Aan de ouder(s) van onze leerlingen 

Kathleen Roose | Sofie Brouckaert 
Directie. 
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Wijzigingen 

 
 

1. Wijziging in Hoofdstuk 4, § 3, 2de alinea (onderlijnd deel) 
 

 
Kostenbeheersing 
 
De bijdrage voor meerdaagse extra-murosactiviteiten mag maximaal 435 euro bedragen voor de volledige 
schoolloopbaan lager onderwijs. (Hoofdstuk 4, §3, 2de alinea) 
 
 
 

2. Volledige verandering van Hoofdstuk 9, art. 22, § 7 
 

 
Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting. 
 
Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd binnen de drie 
schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de 
beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld. 
 
Termijn en modaliteiten: 
 
Het verzoekschrift moet het opschrift “verzoekschrift tot nietigverklaring” dragen. Het moet worden 
ondertekend door de verzoekende partij of door haar advocaat. Het moet zeker de volgende gegevens 
en uiteenzettingen bevatten: 
 
● de naam en het adres van elke verzoekende partij; 
 
●een uitdrukkelijk gekozen woonplaats, dit is een adres in België dat zal worden gebruikt voor alle 
briefwisseling over het beroep; 
 
●de beslissing waarvan de nietigverklaring wordt gevraagd; 
 
●de verwerende partij, dit is de overheid die deze beslissing heeft genomen; 
 
●een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van de zaak; 
 
● een uiteenzetting van de ‘middelen’, waarin wordt uitgelegd welke rechtsregels er werden geschonden 
en op welke wijze; 
 
Er moet een kopie van de bestreden beslissing worden bijgevoegd. Als de verzoekende partij een 
rechtspersoon is, moet er een kopie worden bijgevoegd van de gepubliceerde statuten en van de 
gecoördineerde geldende statuten. Als het verzoekschrift van een rechtspersoon niet door een advocaat 
wordt ingediend, moet ook de beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon om het beroep 
in te dienen worden voorgelegd, evenals alle andere stukken die ter staving van het beroep zouden 
worden bijgevoegd, moeten worden genummerd en worden opgenomen in een inventaris. 
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Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure 
(zie daarvoor de rubriek “e-procedure” op deze website). Bij een verzending per post moeten er naast 
het origineel verzoekschrift steeds drie eensluidend verklaarde afschriften worden bezorgd, te 
vermeerderen met een afschrift voor iedere verwerende partij. De beroepen tot nietigverklaring moeten 
worden ingediend binnen een vrij korte termijn van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of 
kennisname van de beslissing. 
 
Als er verplichte vermeldingen of bij te voegen stukken of afschriften ontbreken, zal de behandeling zeker 
vertraging oplopen, en bestaat bovendien het risico dat het beroep onontvankelijk zal moeten worden 
bevonden, en dus niet zal kunnen worden behandeld. 
 
Per verzoekende partij moet er een recht van 200 euro worden betaald binnen een termijn van 30 dagen. 
Na de ontvangst van het verzoekschrift bezorgt de griffie daartoe een overschrijvingsformulier. 
 
 
 

3. Toevoeging van 2de alinea bij Hoofdstuk 10, art. 24 
 

 
Het getuigschrift basisonderwijs niet toekennen 
 
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke 
doelen de leerling wel bereikt heeft: een getuigschrift van bereikte doelen. 
 
 
 

4. Uitbreiding bij artikel 25, § 5 onder Hoofdstuk 10 (onderlijnd deel) 
 

 
Het getuigschrift basisonderwijs niet toekennen 
 
Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht, 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend, met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de 
Raad van State (termijn en modaliteiten-zie artikel 22-§7). (Hoofdstuk 10, bij art. 25, § 5) 
 
 
 

5. Aanvulling bij de titel van Hoofdstuk 11 (onderlijnd deel) 
 

 
Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 
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6. Toevoeging van de paragrafen 8 tot en met 11 onder Hoofdstuk 11 

 
 
Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 
 
§ 8 De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt autonoom 
welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis van een aantal 
criteria waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de 
leerling, de ouders, de school en het CLB. 
 
§ 9 Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld 
vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 
 
§ 10 Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen op 
jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 
 
§ 11 Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 
aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet: 
 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 
 
 
 

7. Aanvulling bij de titel van Hoofdstuk 13 (onderlijnd deel) 
 

 
Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming 
 
 
 

8. Toevoeging van artikel 33 onder Hoofdstuk 13 
 

 
Artikel 33 Gegevensbescherming en informatieveiligheid 
 
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het 
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 
 
Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake 
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het schoolbestuur 
zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het beschikt hiervoor 
over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in contact staat met de 
informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het 
schoolbestuur (wat onderwijs betreft). 
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De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere 
wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig zijn. 
Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt. De school is transparant over 
de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige informatie, al dan niet in detail, met inbegrip 
van de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 
 
Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze 
adequaat op datalekken. 
 
De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een 
privacyverklaring die tot doel heeft: 
 

- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld 
gebruik van de persoonsgegevens; 

- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 
- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
- de rechten van betrokkene te waarborgen. 

 
De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van het schoolbestuur. 
 
 
 

9. Toevoeging van alinea’s 3 en 4 bij Hoofdstuk 13, art. 35 
 

 
Meedelen van leerlingengegevens aan derden 
 
Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de 
daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 
 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen op voorwaarde dat: 
 

1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
 

2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
 

3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt.  
(Het verslag of gemotiveerd verslag van het ICLB voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

het kader van het M-decreet wordt overgedragen. Hiertegen is geen verzet mogelijk.) 
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10. Toevoeging van artikel 36 onder Hoofdstuk 13 

 
 
Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school 
 
De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. 
 
Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde 
publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente 
worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders gevraagd. Onder niet-gericht 
geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet 
geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. 
Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. 
 
 
 

11. Toevoeging van Hoofdstuk 14 en Hoofdstuk 15 (waardoor het hoofdstuk met de titel 
‘Slotbepaling’ Hoofdstuk 16 wordt) 
 

 
 

Hoofdstuk 14 Smartphone, tablet, laptop, trackers of 
andere gelijkaardige toestellen, internet 
en sociale media 

 
Artikel 37 
 
Alleen buiten de schoolinfrastructuur (zowel de gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere 
open ruimten) mogen smartphone, tablet, laptop, trackers of enige andere gelijkaardige toestellen 
gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag, kunnen ze 
terecht op het secretariaat van de school. 
 
Artikel 38 
 
Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt genoteerd in de 
schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel. 
 
Artikel 39 
 
Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat ze de privacy 
van anderen niet kunnen schenden. 
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Artikel 40 
 
Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder 
toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of 
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt of verspreid worden 
zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 
 
Artikel 41 
 
Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog, Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er 
worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s, enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben 
op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. Dit geldt 
voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling. 
 
Artikel 42 
 
Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten is 
verboden. 
 
Artikel 43 
 
Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden. 
 
Artikel 44 
 
Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden. 
 
 

Hoofdstuk 15 Absoluut en algemeen permanent 
rookverbod 

 
Artikel 45 
 
Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of soortgelijke producten (onder andere 
de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks, …) 
 
Dit verbod geldt binnen de volledige schoolinfrastructuur (zowel de gebouwen als de speelplaatsen, 
sportterreinen en andere open ruimten). 
 
Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of soortgelijke producten 
tijdens extra-murosactiviteiten. 
 


