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Bijlage bij het schoolreglement 2022-2023 
 
Onderstaande wijzigingen en aanpassingen gaan in vanaf 1 september 2022.   
In dit document staan enkel die punten vermeld die, in vergelijking met het schoolreglement van schooljaar 
2021-2022, gewijzigd zijn of toegevoegd moeten worden aan het schoolreglement van schooljaar 2022-2023. 
 
Het volledige schoolreglement 2022-2023 kan je terugvinden op de site van de EDUGO basisscholen. 
   
 
Toelatingsvoorwaarden 
De minimumleeftijd van 5 jaar voor het lager onderwijs valt weg. 
Daarnaast kan een leerling die nog niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en zich niet kan beroepen op 
een gegarandeerde schoolloopbaan, zich onder ontbindende voorwaarde inschrijven in het lager onderwijs.  
Als de inschrijving ontbonden wordt, heeft de leerling wel recht op een inschrijving 
in overcapaciteit in de kleuterschool waar de leerling het voorafgaande schooljaar schoolliep. 
 
Verlengd verblijf in het lager onderwijs  
De toegang tot het lager onderwijs voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs en voor 
leerlingen die 14 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar wordt aangepast. Voor een 
verlengd verblijf in het lager onderwijs voor deze leerlingen is een gunstig advies nodig van de klassenraad van 
de school waar de leerlingen het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgden. Als deze leerlingen tijdens 
het schooljaar van school veranderen, dan kan de nieuwe school de leerlingen niet weigeren op basis van de 
toelatingsvoorwaarden. 
 
Ontbinding van de inschrijving  
Voor een leerling met een verslag die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt en waarvan 
de nood aan aanpassingen tijdens de schoolloopbaan wijzigt, kan het noodzakelijk zijn om opnieuw 
de redelijkheid van aanpassingen af te wegen. Dit gebeurt op basis van een gewijzigd verslag van 
het CLB. Indien uit dit overleg blijkt dat de aanpassingen om het IAC te volgen onredelijk zijn, kan 
de inschrijving ontbonden worden met het oog op het volgende schooljaar.  
 
Getuigschrift basisonderwijs 
Zowel in erkende scholen als via de examencommissies valt de minimumleeftijd van 9 jaar voor het behalen 
van het getuigschrift basisonderwijs weg. Het getuigschrift basisonderwijs kan voortaan gedurende het volledig 
schooljaar uitgereikt worden. 
Voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs en leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs 
moeten scholen niet langer bij de onderwijsinspectie eerst een gelijkwaardigheid aanvragen. 
De klassenraad krijgt volledige autonomie. De onderwijsinspectie kan tijdens de doorlichtingen wel nagaan hoe 
de klassenraad hiermee omgaat. 
 
Indexatie maximumfacturen basisonderwijs 
Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal (veelvoud van 5), stijgen de 
bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2022-2023 voor zowel het kleuteronderwijs als 
voor het lager onderwijs met 5 euro.  
 
 
De scherpe maximumfactuur bedraagt dat schooljaar 50 euro voor het kleuteronderwijs en 95 euro voor het 
lager onderwijs. 
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 De minder scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2022-2023 stijgt door toepassing van de 
indexformule tot 480 euro aan het einde van het lager onderwijs. 
 

Ouderraad en oudergroep 

Een ouderraad helpt mee met het organiseren van allerlei activiteiten op school (feest, sport, voordrachten, 
…). 
Dit is van onschatbare waarde voor het goed functioneren van de school en biedt de mogelijkheid 
tot informele contacten met de leerkrachten. 
Alle ouders die bij deze werking willen aansluiten, krijgen hiertoe de gelegenheid bij het begin van het 
nieuwe schooljaar. 
Er is een ouderraad in Sint-Vincentius. 
De voorzitter hiervan is Dhr. Wouter Van Rietvelde 
Contactgegevens voorzitter: wouter.van.rietvelde@gmail.com 
Bestuursleden van de ouderraad: Dhr. Joachim Léonard, Mevr. Veerle 
Baetens, Mevr. Mandy Lagaet  
 

Betalingen 

Het onderwijs is kosteloos. Dit betekent dat geen inschrijvingsgeld mag worden gevraagd. 
Ook de materialen die kinderen nodig hebben in de klas, zodat ze alles kunnen leren wat ze op het eind van de 
basisschool moeten kunnen en kennen, mogen niet aan de ouders worden aangerekend. Hierbij denken we aan 
bewegingsmateriaal, boeken, schriften, knutselmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, woordenboek, passer, 
zakrekenmachine, meetmateriaal, … De volledige lijst is terug te vinden op www.schoolkosten.be. 

 

De school kan wel een bijdrage vragen voor: 
 Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen, doch die de ontwikkeling van de kinderen ten goede komen. 
Hiermee bedoelen we de toegang van een museumbezoek, een daguitstap, het zwemmen (€ 3.0) 
buiten het verplichte gratis jaar (op onze school is dat het eerste leerjaar) , … 

Het totaal van de facturen mag per schooljaar niet meer dan € 50,00 voor de kleuters. De 
maximumfactuur voor een kind van de lagere school bedraagt € 95,00. 

!! In de schoolraad van 22 september 2008 werd beslist dat de aankoop van de turn t-shirt 
(€7.00) en de turnzak (€3.50) hier niet onder vallen, omdat we ze aan een democratische prijs 
kunnen aanbieden. 

 Meerdaagse uitstappen. Ook hier kan door de school maximum € 480 per kind worden 
aangerekend tijdens de lagere schoolloopbaan van de kinderen. Voor kleuters mag geen 
bijdrage gevraagd worden. 

Sint-Vincentius : 2
de

 graad: zeeklas: €170, 3
de

 graad: €180 : bosklas 

 Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te 
recupereren zijn. Kosten die niet-recupereerbaar zijn, verdelen de evenwichtig volgens het 
aantal deelnemende kinderen. 

 Diensten die de school aanbiedt: 
 
Warme maaltijd kleuters: € 3.50 Warme maaltijd lager: € 3.80 

Soep: € 0.60 Middagtoezicht: € 1.00 (dit is voor alle leerlingen 
die ’s middags overblijven) tussen 12.15 en 
13.20 uur 

http://www.schoolkosten.be/
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 Morgenopvang: €1.50 Avondopvang: 
Tot 17.00 uur: €1.50 
Tot 17.30: €2.25 

Tot 18.00: € 3.00 
Na 18.00 uur zonder verwittiging: € 3 extra 

Woensdagmiddagopvang: 
Van 12.15 – 13.00: €1.50 
Daarna per begonnen uur €2 erbij 

Drankjes: Water: van de kraan 

 

Hiermee bedoelen we de warme maaltijd, de voor-en naschoolse opvang, de opvang over de middag, 
drankjes, … De prijzen van deze diensten worden bij het begin van een nieuw schooljaar aan de ouders 
schriftelijk meegedeeld via het infoblaadje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Goedkeuring aanpassingen opvoedingsproject en schoolreglement, versie september 2022 
 
De heer en/of mevrouw  ............................................................................................................................................  
Ouder(s) van  ..............................................................................................................................................................  
 
Verklaren hierbij dat de aanpassingen (versie september 2022) van het schoolreglement hebben ontvangen en 
verklaren dat zij instemmen met het schoolreglement van EDUGO Sint-Vincentius – Sint-Bernadette versie 
2022-2023 
 
 
Naam en handtekening van de ouders (1)                 datum: …………………………………. 

 
1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het 

Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 
 


