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Besluit
Personeel & Organisatie

SBT - Goedkeuring te hechten aan het vernieuwde schoolreglement van de
Stedelijke Basisschool Turnhout. - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw 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; 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; 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 Herman
Schaerlaekens; de heer Filip Buijs
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Wannes Starckx
Afwezig:
de heer Toon Otten; mevrouw Vera de Jong
Contactpersoon
Dirk Mangelschots
Beknopte samenvatting
Voor de Stedelijke Basisschool Turnhout wordt het vernieuwde schoolreglement goedgekeurd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van 3 september 2012 keurde voor de Stedelijke Basisschool Turnhout een (nieuw)
schoolreglement goed. Met zijn beslissing van 7 september 2015 werd het schoolreglement gewijzigd.
Aanvullende richtlijnen van de overheid maken het aangewezen het schoolreglement te actualiseren.
De wijzigingen hebben o.a. betrekking op:
- aanpassing MO van 15-5-2014 betreffende overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering;
- aanpassing MO van 10-8-2001 betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon
basisonderwijs;
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- aanpassing MO van 8-2-2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
- aanpassing MO van 22-6-2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
- MO van 15-5-2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon
lager onderwijs;
- MO van 15-5-2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijk en definitieve uitsluiting van leerlingen in
het lager onderwijs vanaf 1-9-2014.
Juridische grond

decreet
decreet

datum
25-2-1997
2-4-2004

onderwerp
basisonderwijs
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 (inclusief afsprakennota en leefregels) - goedgekeurd op 3
september 2012 en zoals gewijzigd - is aan actualisatie toe.
Meer specifieke afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de
schoolraad, opgenomen in een afsprakennota (infobrochure).
De schoolraden van 16 juni 2016, 20 oktober 2016 en van 8 juni 2017 houdende overleg over wijzigingen
aan het schoolreglement van de SBT.
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van
de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement van de Stedelijke Basisschool Turnhout (SBT), Haagbeemdenplantsoen
95 te 2300 Turnhout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 september 2012 en zoals
gewijzigd, wordt opgeheven.
Artikel 2
Het hierbij gevoegde schoolreglement voor de SBT wordt goedgekeurd. De afsprakennota en leefregels
maken integraal deel uit van het schoolreglement.
Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen
opgenomen in de afsprakennota en/of de leefregels.
Artikel 4
Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter
beschikking gesteld (op papier of via aan elektronische drager) van de ouders, die ondertekenen voor
akkoord.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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