Wijzigingen en aanpassingen in schoolreglement 2017-2018 t.o.v. 2016-2017
Op de schoolraad van dinsdag 27 juni 2017 werden een aantal wijzigingen besproken en aanvaard.
De wijzigingen vindt u hieronder. Het schoolreglement 2017-2018 vindt u vanaf volgende week op
de website www.sint-gregoriuscollege . De wijzigingen t.o.v. dit schooljaar zijn in rood aangeduid.
Dit zijn de gekende aanpassingen. Indien er nog wijzigingen zijn, zullen we dit zo snel mogelijk
kenbaar maken.
6.9 Wet op de privacy: (p.17) Europees parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een
verordening goedgekeurd die invloed zal hebben op het verwerken van en doorgeven van
persoonsgegevens. Dit nieuwe kader gaat definitief in op 25/05/2018. Zodra de overheid de
onderwijsregelgeving aan de verordening heeft aangepast, zullen we dan ook het schoolreglement
hieraan aanpassen.
7.15 Aanwezigheid kleuters: (p. 22) Het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om
rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs wordt verhoogd. Deze maatregel
treedt in werking vanaf het schooljaar 2018-2019. Concreet betekent dit dat vijfjarige kleuters tijdens
het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen aanwezig moeten geweest zijn in het
kleuteronderwijs om op zesjarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager
onderwijs in het schooljaar 2018-2019.
8.6 Klachtenregeling: (p. 26) O.a. praktische verduidelijkingen over de werking van de
klachtencommissie.
9.5 Revalidatie en logopedie: (p. 28) afwezigheid in de les om revalidatie en logopedie te volgen
A. na ongeval of ziekte (max. 150 min. per week, verplaatsingen inbegrepen)
B. behandeling stoornis met officiële diagnose (max. 150 min. per week, verplaatsingen
inbegrepen)
8.9 Getuigschrift op einde van basisonderwijs: (p. 30) kinderen die geen getuigschrift basisonderwijs
ontvangen, krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke leerplandoelen wel bereikt zijn.
9.8 Beroepsprocedures: (p. 30) Verduidelijkingen bij beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen
en definitieve uitsluitingen.
14.2 Maximumfactuur: (p. 46) Bedragen minder scherpe maximumfactuur: indexaanpassing = €420
wordt nu €425.

