Commissie inzake Leerlingenrechten
Beslissing
Nr. 2014/11
van 02 april 2014

Inzake <ouders> optredend als wettige vertegenwoordiger van <leerling>, wonende <adres>
Verzoekende partij,
Tegen <schoolbestuur>, schoolbestuur van <school>, <adres>
Verwerende partij.
Met een verzoekschrift van 19 maart 2014 hebben <ouders> klacht ingediend tegen de nietgerealiseerde inschrijving van <leerling> door <school>, <adres>.
1. Over de gegevens van de zaak
1.1.
De verzoekende partij wenst hun dochter in te schrijven voor het schooljaar 20142015 in de <school> te <adres>. De oudste dochter van de verzoekende partij loopt sinds
twee jaar school in de instelling van de verwerende partij.
De verzoekende partij neemt op 10 maart om 07u30 contact op met het secretariaat van de
verwerende partij om de situatie toe te lichten. Het secretariaat geeft als boodschap dat de
verzoekende partij haar voorrangsrecht kwijt is.
Aansluitend neemt de verzoekende partij contact op met de directeur, die op zijn beurt het
bericht meedeelt dat de informatie rond de voorrangsperiode broers en zussen langs
verscheidende kanalen werd bekendgemaakt en <leerling> bijgevolg niet meer als
voorrangsgerechtigde kan worden ingeschreven.
1.2.
Met een verzoekschrift van 19 maart 2014 hebben <ouders> klacht ingediend tegen
de niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door <school>, <adres>.
2. Over de ontvankelijkheid van de klacht
Overwegende dat de klacht inzake de niet-gerealiseerde inschrijving naar de vorm en binnen
de termijn regelmatig is ingesteld.
3. Over het procedureverloop
3.1.

Er werden geen leden van de Commissie inzake Leerlingenrechten gewraakt.

3.2.
De verzoekende partij, de verwerende partij en de deskundige van het Lokaal
Overlegplatform werden bij aangetekend schrijven van 21 maart 2014 uitgenodigd voor de
zitting van 02 april 2014 van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
3.3.
De verzoekende partij verschijnt ter zitting. De vader van <leerling> is aanwezig en
licht de situatie toe. De verzoekende partij meldt dat ze op de hoogte werd gebracht door
een kennis dat de inschrijvingen startten op 10 maart 2014. De voorrangsperiode voor broers
en zussen was toen reeds voorbij.
De verzoekende partij geeft aan niet geïnformeerd te zijn door de school over de
voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen. De vader van
<leerling> betreurt dat de blauwe infomap die de school altijd gebruikt om informatie met
ouders uit te wisselen, niet werd gebruikt om ouders te informeren over de voorrangsperiode.
De verwerende partij is op de zitting aanwezig. Zij wordt vertegenwoordigd door de directeur
van de school en door de voorzitter. De directie somt de verschillende kanalen op die de
school heeft aangewend om ouders te informeren over de voorrangsperiode voor broers en
zussen van reeds ingeschreven leerlingen: een flyer verspreid in de gemeente Hemiksen;
regeling opgenomen in het schoolreglement; langs de schoolkrant; het informatiebord naast
de schoolpoort en tot slot langs de website van de school.
Na het afsluiten van de voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel
waren er nog 31 plaatsen beschikbaar.
Directie bevestigt dat de verzoekende partij op 10 maart contact heeft opgenomen om de
situatie toe te lichten. Echter, op dat moment stonden er reeds verscheidene ouders te
kamperen voor de resterende vrije plaatsen.
Voor het geboortejaar 2012 staan er 11 kinderen genoteerd in het inschrijvingsregister als
niet-gerealiseerd. Naast verzoekende partij staat ook nog een andere broer/ zus in het
register genoteerd als niet-gerealiseerd.
4. Over de gegrondheid van de klacht inzake weigering tot inschrijving
4.1.
Overwegende dat artikel 37octies-undecies van het Decreet Basisonderwijs bepaalt
dat een schoolbestuur de inschrijving in een school kan weigeren.
4.2.
Overwegende dat artikel 37quater van het Decreet Basisonderwijs bepaalt dat elke
leerling die tot dezelfde leefentiteit behoort als een reeds ingeschreven leerling, bij voorrang
op alle leerlingen een recht op inschrijving in de betrokken school heeft.
Overwegende dat de school verschillende inspanningen heeft gedaan om ouders te
informeren over de voorrangsperiode voor leerlingen die tot dezelfde leefentiteit behoren als
reeds ingeschreven leerlingen.
Overwegende evenwel dat het meest voor de hand liggende communicatiemiddel tussen de
school en de ouders, i.c. het blauwe mapje dat wordt aangewend om de dagelijkse
communicatie tussen school en ouders te regelen, niet is gebruikt om ouders te informeren
over de voorrangsperiode voor leerlingen die tot dezelfde leefentiteit behoren als reeds
ingeschreven leerlingen; dat onder die omstandigheden de verzoekende partij niet ten volle
voor haar rechten is op kunnen komen en haar voorrangsrecht daardoor niet heeft kunnen
verzilveren.
Overwegende bijgevolg dat de Commissie inzake Leerlingenrechten van oordeel is dat er
niet is voldaan aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs om de inschrijving van
de betrokken leerling te weigeren.
4.3.
Overwegende dat in de onderhavige zaak er zich geen feiten of handelingen hebben
voorgedaan die de Commissie inzake Leerlingenrechten ertoe noopt aan de Vlaamse

minister van Onderwijs en Vorming een terugvordering of inhouding van werkingstoelagen te
adviseren.
Overwegende dat het niet uitvoeren van deze uitspraak in deze zaak aanleiding kan geven
tot een advies aan de Vlaams minister van Onderwijs en Vorming tot een terugvordering of
inhouding van de werkingstoelagen.

BESLISSING
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals gewijzigd, inzonderheid
artikelen 37octies tot en met 37duodevicies.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende de
Commissie inzake Leerlingenrechten
Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 2003 houdende de aanstelling van de voorzitter
en de leden van de Commissie inzake Leerlingenrechten zoals gewijzigd
Gelet op het huishoudelijk reglement van de Commissie inzake Leerlingenrechten van 11
juni 2012
Na beraadslaging
Met eenparigheid van stemmen,
Enig artikel.
De klacht van 19 maart 2014 inzake de niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door
<school>, <adres> is ontvankelijk en gegrond.
Aldus uitgesproken te Brussel op 02 april 2014.
De Commissie inzake Leerlingenrechten was samengesteld uit:
De heer Ludo Veny, voorzitter,
De heren Jean Dujardin en Eugeen Verhellen, effectieve leden, en de heer Gil Thys,
plaatsvervangend lid,
De secretarissen mevrouw Sara De Meerleer en de heer Peter Bex.
Opgemaakt in twee originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij
De secretaris

De voorzitter
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