Bijlage schoolreglement Kasterlinden BuBaO schooljaar 2019-2020: wijzigingen
n.a.v. Corona crisis
1. Getuigschrift basisonderwijs
De leerling krijgt het getuigschrift basisonderwijs als hij de leerdoelen die zijn opgenomen in
het handelingsplan en die de onderwijsinspectie als gelijkwaardig beschouwt met die van
het gewoon lager onderwijs, voldoende heeft bereikt. Dat moet blijken uit het
leerlingendossier op het moment dat hij het buitengewoon lager onderwijs voltooit.
De school stelt voor 1 juni een lijst op van de leerlingen voor wie ze een gelijkwaardigheid
van de leerdoelen aanvraagt bij de inspectie. Deze leerlingen kunnen dan een getuigschrift
basisonderwijs krijgen. De school maakt deze lijst op basis van het advies van de
klassenraad.
De school laat voor 1 juni aan de ouders weten dat zij een aanvraag voor gelijkwaardigheid
zal indienen voor hun kind. Als de ouders op 1 juni geen schriftelijke mededeling daarover
gekregen hebben, dan kunnen zij vragen dat de school de aanvraag voor gelijkwaardigheid
toch nog indient. De ouders overleggen daarvoor eerst met de klassenraad.
Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na
beslissing van de klassenraad. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 7 juli van het
lopende schooljaar, of na een beroepsprocedure. De beroepstermijn wordt verlengd met het
aantal dagen dat de beslissing over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
later dan 30 juni aan de ouders is meegedeeld.
Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, ontvangen een verklaring met
de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Naast
deze verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke motivering waarom het
getuigschrift basisonderwijs niet werd toegekend, alsook aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan.
2. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot het buitengewoon basisonderwijs moet een leerling voldoen
aan de leeftijdsvoorwaarden en een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
hebben. Voor het schooljaar 2020-2021 kan er ook ingeschreven worden met een tijdelijk
verslag, opgemaakt door het CLB. Tijdelijke verslagen die gedurende het schooljaar 20202021 niet omgezet worden in een definitief verslag, worden op 1 september 2021 van
rechtswege opgeheven.
3. Definitieve uitsluiting
Een definitieve uitsluiting is een uitzonderlijke maatregel die door de directeur genomen
wordt en waarbij de leerling in de school wordt uitgeschreven. Dit gebeurt enkel vanaf dat
de leerling in een andere school is ingeschreven, en uiterlijk één maand nadat de ouders de
aangetekende brief met de beslissing ontvingen. In deze maand zijn de vakantieperioden
tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen. In afwachting van de inschrijving in een
andere school mag de leerling de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.

Leerlingen die sinds 1 februari 2020 als tuchtsanctie definitief uitgesloten zijn kunnen het door
de uitzonderlijke omstandigheden moeilijk hebben om een nieuwe school te vinden. Daarom
mogen zij dit schooljaar uitzonderlijk toch in de school ingeschreven blijven tot het eind van het
schooljaar. Op die manier behouden ze het recht om de lessen te volgen en om geëvalueerd te
worden. De school beslist wel zelf onder welke vorm dit kan (bijvoorbeeld vanop afstand).

