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1.4.2 Naar het lager onderwijs 

De klassenraad van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs hebben een belangrijke 

rol bij de toelating tot het lager onderwijs. 

1.4.5 Langer in het lager onderwijs 

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer 

volgen, tenzij de klassenraad van de school waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs 

volgde een gunstig advies geeft. Deze klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming 

van en toelichting bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing. 

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar 

lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad waar je kind het 

voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde en een advies van het CLB nodig. Ze geven dit advies 

op jouw vraag. De klassenraad kan ook aan het CLB de vraag stellen om een advies te geven. Na 

kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB neem jij als ouder een 

beslissing. 

1.4.6 Uitschrijving 

Een gewijzigd verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet 

mogelijk is om het individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving van je kind 

kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het 

lopende schooljaar. 

2.3 Getuigschrift basisonderwijs 

Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, waarbij het curriculum nauw 

aanleunt bij het gemeenschappelijk curriculum, kunnen in aanmerking komen voor het getuigschrift 

basisonderwijs. De klassenraad beslist of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in 

aantal en beheersingsniveau zijn behaald. 

3.3 Schoolkosten 

Verplichte activiteiten per klas 
 

Prijs 

Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 

maximum € 50,00 
maximum € 95,00 

 

Niet-verplicht aanbod 
 

Prijs 

Voorschoolse opvang (7u15-8u15) 
Voorschoolse opvang (7u45-8u15) 

€ 1,50 
€ 0,70  
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Middagopvang (12u10-13u15) 
 
Naschoolse opvang (16u00-16u45) 
Naschoolse opvang (16u00-17u30) 
 
Woensdagnamiddag (12u25-13u00) 
Woensdagnamiddag (12u25-14u00) 
Woensdagnamiddag (12u25-15u00) 
Woensdagnamiddag (12u25-16u00) 
Woensdagnamiddag (12u25-17u00) 
Woensdagnamiddag (12u25-17u30) 

 
 
€ 0,70 
 
€ 1,20 
€ 1,70 
 
€ 1,00 
€ 2,00 
€ 3,00 
€ 4,00 
€ 5,00 
€ 5,50 

 

Meerdaagse uitstappen 

Maximum € 480 per kind voor volledige duur lager onderwijs 

 

4.3 Wat mag en wat niet? 

Preventiemaatregelen  

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een risicoanalyse opgesteld in 

samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het 

schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk 

zijn. Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om het verplicht dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen leerlingen. 

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren. 

4.5 Betwistingen 

Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je de aangetekende brief 

van de school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 

3) wordt geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief 

eerder ontvangt, telt de 3de dag na verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn. De 

poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je 

ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

 

 


