ACTUEEL

Nooddecreet met
dringende maatregelen
Met het einde van het schooljaar en de voorbereiding van het volgende schooljaar in zicht,
neemt het nooddecreet dringende maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op het
onderwijs op te vangen.
Evaluaties

Scholen mogen zelf
kiezen, na overleg
met het personeel,
of ze dit schooljaar
de gevalideerde
proeven afnemen.

Scholen mogen afwijken van de evaluatiemaatregelen in het schoolreglement. Afwijkingen moeten tijdig en duidelijk aan ouders en schoolraad
worden gecommuniceerd. Een voorafgaandelijk
akkoord of overleg is niet nodig. Zijn er gevolgen
voor het personeel, dan dienen de afwijkingen
vooraf in het lokaal overlegcomité te worden
besproken. Essentiële rechten blijven gerespecteerd (motivering van negatieve beslissingen,
recht op beroep,…).

Gevalideerde proeven
Scholen mogen zelf kiezen, na overleg met het
personeel, of ze dit schooljaar de gevalideerde
proeven afnemen.

Getuigschrift basisonderwijs

Voorstel van decreet tot het nemen
van dringende en tijdelijke
maatregelen in het onderwijs naar
aanleiding van de coronacrisis‘, 284
(2019-2020), aangenomen door het
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glement digitaal of via de post versturen. Scholen
kunnen alsnog een digitale aanmeldingsprocedure starten. Het nieuwe inschrijvingsdecreet,
dat zou ingaan op 1 september 2020, wordt met
één schooljaar uitgesteld.

Tijdelijk verslag
Als de (externe) diagnose ontbreekt voor een
leerling die nood heeft aan een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs
of voor een inschrijving in het buitengewoon
onderwijs, kan het CLB aan de leerling een tijdelijk verslag geven voor het schooljaar 2020-2021.
Met aanduiding van een type, maar zonder de
diagnostiek. Na toevoeging daarvan in de loop
van 2020-2021, wordt het verslag definitief.

Scholen kunnen ervoor kiezen, na overleg met
het personeel, om het getuigschrift basisonderwijs na 30 juni uit te reiken, tot en met 7 juli 2020.
De termijn voor beroep schuift dan mee op. Voor
het COV is er in het basisonderwijs geen nood aan
deze maatregel. Het getuigschrift wordt uitgereikt
op het einde van een schoolloopbaan van 9 jaar
waarin de leerling permanent opgevolgd wordt.
Ook tijdens het aanloopleren in de coronaperiode.
Zoals elk schooljaar lopen de lessen door tot 30
juni en beslissen de klassenraden gelijktijdig over
het getuigschrift. Dit later uitreiken brengt enkel
leerlingen en hun ouders in de problemen voor
een inschrijving in het secundair onderwijs.

Inschrijving onder ontbindende
voorwaarde/uitsluiting

Inschrijvingen

Voor de berekening van werkingsmiddelen, omkadering en rationalisatienormen 2021-2022,
wordt de telperiode verkort. Is het gemiddeld
aantal regelmatige leerlingen toch lager dan de
vorige telperiode, dan blijft dit laatste behouden.

Alle fysieke inschrijvingen op scholen zijn tot
nader order opgeschort. Inschrijven kan enkel
op een niet-fysieke manier. Ouders kunnen bijv.
het ondertekend pedagogisch project/schoolre-
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Leerlingen met een CLB-verslag waarvan de
inschrijving in een school voor gewoon onderwijs
sedert 1 februari 2020 werd ontbonden omdat de
nodige aanpassingen disproportioneel zijn, kunnen pas op 31 augustus 2020 worden uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor leerlingen die werden
uitgesloten. De leerlingen blijven de lessen
volgen, tenzij ze een nieuwe school vinden, en ze
komen in aanmerking om het getuigschrift basis
onderwijs te krijgen. De school beslist hoe ze
deze leerling evalueert.

Type 5-scholen

