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Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde
schoolreglement voor de Stedelijke Basisschool Turnhout. Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet;
mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Paul
Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera de Jong; de heer
Wannes Starckx; de heer Stef Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de
heer Peter Roes; de heer John Guedon; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw
Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Filip Buijs

Afwezig:
de heer Toon Otten

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van 3 september 2012 keurde voor de Stedelijke Basisschool Turnhout een nieuw
schoolreglement goed. Aanvullende richtlijnen van de overheid maken het aangewezen het
schoolreglement op enkele punten te wijzigen/aan te vullen.
De wijzigingen hebben betrekking op:
1. kostenbeheersing (omzendbrief BAO/2007/05):
- de scherpe maximumfactuur
- de minderscherpe maximumfactuur
- de schooltoelage.
2. afwezigheden (omzendbrief BAO/2002/11)
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3. informatie 1ste inschrijving en inschrijvingsreglement (omzendbrief BAO/2002/1):
- toelatingsvoorwaarden tot de school
- meedelen van leerlinggegevens aan derden
- schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs.

Voornoemd schoolreglement van 3 september 2012 bepaalt de capaciteit van de verschillende
afdelingen van de basisschool per onderwijsniveau. Voor de afdeling Parkwijk werd de capaciteit voor
het niveau kleuteronderwijs vastgesteld op (84) kleuters.
Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet als maximaal aantal
leerlingen. Een schoolbestuur bepaalt autonoom de capaciteit(en) en kan hierbij rekening houden met
materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen.
In de afdeling Parkwijk wordt een toename van het aantal kleuters verwacht waardoor het wenselijk is
de huidige capaciteit voor het kleuteronderwijs te verhogen.
Juridische grond
datum

onderwerp

decreet 25-2-1997 basisonderwijs
decreet 02-04-2004 participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Argumentatie
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Het huidige
schoolreglement van de Stedelijke Basisschool Turnhout - goedgekeurd op 3 september 2012 - is aan
actualisatie toe.
Meer specifieke afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de
schoolraad, opgenomen in een afsprakennota en/of in de infobrochure.
De schoolraad van 18 juni 2015 houdende het overleg/akkoord over wijzigingen aan het
schoolreglement.
Het besluit van burgemeester en schepenen van 19 maart 2015 waarbij akkoord werd gegeven tot
een capaciteitsverhoging voor het niveau kleuteronderwijs in de afdeling Parkwijk van de Stedelijke
Basisschool Turnhout, vanaf het schooljaar 2015-2016, van (84) kleuters naar (110) kleuters.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing
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Artikel 1
De gemeenteraad beslist het bestaande schoolreglement voor de Stedelijke Basisschool Turnhout van
3 september 2012 te wijzigen.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist de hierbij gevoegde wijzigingen aan het schoolreglement goed te keuren.
Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen
opgenomen in een afsprakennote en/of in de infobrochure.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

De gemachtigde ambtenaar
Art. 126NGW
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