Wijzigingen en aanpassingen in schoolreglement 2018-2019 t.o.v. 2017-2018
Op de schoolraad van dinsdag 20 juni 2018 werden een aantal wijzigingen besproken en aanvaard.
De wijzigingen vindt u hieronder. Het aangepaste schoolreglement 2018-2019 vindt u eind
augustus op de website www.sint-gregoriuscollege.be
De wijzigingen t.o.v. dit schooljaar zijn in rood aangeduid. Waar nodig werden kleine aanpassingen aangebracht naar vorm en taalgebruik. Aanpassingen die volledig nieuw zijn, moeten we jullie
melden. Hieronder vinden jullie deze wijzigingen.
• 5.5 p. 10 en 11 Wettelijk kader leerlingenbegeleiding (CLB)
Het nieuwe decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding gaat in voege op 1 september 2018. Dit nieuwe
decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren duidelijker weergeven en de werking
van de leerlingenbegeleiding optimaliseren.
Het schoolreglement is aangepast aan deze nieuwe regelgeving.
• 6.8.1 p. 17: Welke informatie houden we bij? Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG of GDPR)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection
Regulation (GDPR) genoemd, ging op 25 mei 2018 van start. Het schoolreglement is aangepast aan
deze verordening.
• 6.8.1 p. 17: Welke informatie houden we bij?
Alleen gegevens die nodig zijn voor leerlingenadministratie en -begeleiding. We gebruiken hierbij het
softwareprogramma Broekx. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de
begeleiding van je kind (klassenraad, het CLB, de ondersteuner).
• 6.8.2 p. 17 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
De ouders kunnen zich verzetten tegen de overdracht van de leerlingengegevens. Je brengt daarvoor
de directeur binnen de 10 kalenderdagen na de schoolverandering schriftelijk op de hoogte.
• 6.8.3 p. 17 Publiceren van beeld- of geluidopnames (foto’s, filmpjes, …)
Voor het maken van beeld- en geluidsopnames is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
noodzakelijk. We vragen jaarlijks opnieuw om uw toestemming. De ouder kan altijd de gegeven
toestemming intrekken.
• 6.8.4 p. 18 Recht op inzage, toelichting en kopie
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en
uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Hiervoor moet je schriftelijk
contact opnemen met de directeur. We geven geen gegevens door die betrekking hebben op
anderen (zoals medeleerlingen).
• 6.8.5 p. 18
Bewakingscamera’s
We kunnen gebruik maken van camera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden
duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te
zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

• 6.12.2 p. 19
Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De ouders brengen hun kind(eren) tijdig naar school. De school begint om 8u25 en eindigt om
15u35. Alle aan- en afwezigheden worden doorgegeven aan departement onderwijs en aan CLB.
Samen met het zorgteam en CLB stellen we een dossier op zodra het leerplichtige kind 5 halve dagen
onwettige afwezigheid telt. We contacteren de ouders en wijzen hen op het belang om naar school
te komen.
• 7.8 p 22
Te laat komen (later dan 8u25!)
Het kan druk zijn aan de schoolpoort wanneer het aanvangsuur nadert. Kom vroeg genoeg, vanaf
8 uur is het toezicht gratis en zo vermijd je de drukste periode. We verwachten dat ouders hun
kinderen een goede gewoontevorming helpen inslijpen.
7.15.6 p 26
Afwezigheid van kind omwille van revalidatie en logopedie tijdens de lestijden
De directeur kan de afwezigheid om revalidatie en logopedie te volgen tijdens de schooluren
toestaan
A. na ongeval of ziekte (max. 150 min. per week, verplaatsingen inbegrepen)
B. behandeling stoornis met officiële diagnose (wekelijks max. 150 min. verplaatsingen inbegrepen)
De school maakt daarvoor een dossier met de nodige gegevens in.
De toestemming van de directeur moet jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd worden, rekening
houdende met evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.
9.5 p. 31 On-begeleiding / Ondersteuningsnetwerk Divergent
Samenwerking tussen gewoon- en buitengewoon onderwijs, is bedoeld om leerlingen met specifieke
leerbehoeften uit onze school, met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs, verder op
onze school te laten onderwijs volgen. DiverGent is de naam van het ondersteuningsnetwerk (ONW)
voor scholen gewoon en buiten-gewoon onderwijs, die zijn aangesloten in de regio Gent.
“Divergent” is er voor leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften.
Voor verdere informatie wendt u zich tot de zorgcoördinator of de schooldirectie.
9.7 p 31 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
Leerlingen die op het einde van het basisonderwijs geen getuigschrift basisonderwijs omdat niet alle
doelen werden bereikt, behalen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen zij wel hebben bereikt.
9.7.2. p 32 Beroepsprocedures:
Er zijn een aantal wijzigingen bij beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen en definitieve
uitsluitingen.
- Het aangevraagde overleg met de directeur is niet hetzelfde als het oudercontact. De
ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen.
- 3 dagen na de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep
indienen bij de voorzitter van schoolbestuur. Dit kan via een aangetekende brief of door de
brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.
11.6 p 37 Rookverbod
Op de schoolterreinen geldt een volledig rookverbod. Dit is niet alleen voor een gewone schooldag.
Ook tijdens festiviteiten of bij gebruik van de schoolinfrastructuur, geldt een totaal rookverbod op de
schoolterreinen.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als deze geen nicotine en tabak bevatten.
De toegang tot de school wordt geweigerd indien men dit verbod niet nakomt.
14.4.2 p. 44 Minder scherpe maximumfactuur:
Bedragen minder scherpe maximumfactuur: indexaanpassing = € 425 wordt nu € 430.

