Commissie inzake Leerlingenrechten
Beslissing
Nr. 2014/19
van 23 april 2014

Inzake <ouder> optredend als wettige vertegenwoordiger van <leerling>, wonende <adres>
Verzoekende partij,
Tegen <schoolbestuur>, schoolbestuur van <school> <adres> Verwerende partij.
Met een verzoekschrift van 04 april 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 haar dochter in te schrijven voor het schooljaar 20142015 in de <school> <adres>.
1.2.
De school van de verwerende partij deed voor haar inschrijvingen voor het schooljaar
2014-2015 beroep op de aanmeldingsprocedure van het Lokaal Overlegplatform Brussel
Basisonderwijs zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten van 03
oktober 2013, gesteund op artikelen 37undevicies t.e.m. 37vicies septies van het Decreet
Basisonderwijs.
De voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen
van personeel loopt van 4 november tot en 15 november 2013.
In bepaalde scholen worden die leerlingen meteen ingeschreven. Voor andere scholen
moeten deze leerlingen op de school worden aangemeld.
Na afloop van de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend
overeenkomstig de bepalingen inzake voorrang en ordening zoals beschreven in artikel
37vicies ter en waarvan de operationalisering door het LOP werd bepaald.
Aangemelde broers en zussen en kinderen van personeelsleden moeten hun gunstige
ordening tussen 25 november 2013 en 13 december 2013 omzetten in een inschrijving.
Alle andere leerlingen, i.c. leerlingen van wie een ouder het Nederlands in voldoende mate
machtig is en indicator en niet-indicatorleerlingen, die niet tot de bovenstaande
voorrangsgroep behoorden, meldden zich voor alle scholen aan tijdens de tweede
deelperiode van 06 januari 2014 om 08:00 uur tot en met 31 januari 2014 om 20:00 uur.
langs de website www.inschrijveninbrussel.be .
Na afloop van de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend

overeenkomstig de bepalingen inzake voorrang en ordening zoals beschreven in artikel
37vicies ter en waarvan de operationalisering door het LOP werd bepaald.
Ouders van leerlingen die aan een school werden toegewezen, moeten tussen 10 maart
2014 en 04 april 2014 de gunstige ordening omzetten in een inschrijving of de mededeling
van niet-gerealiseerde inschrijving voor scholen waar de aangemelde leerling ongunstig voor
geordend is, afhalen.
Ouders moeten binnen drie dagen na het aanmelden de vereiste documenten aan het LOP
bezorgen om hun voorrang waar zij wensen aanspraak op te maken te staven.
1.3.
De verzoekende partij ontving een toewijzingsbericht van het LOP voor de school van
verwerende partij. Voor de paasvakantie bood verzoekende partij zich aan in de school van
verwerende partij. De inschrijving werd niet gerealiseerd.
1.4.
Met een verzoekschrift van 04 april 2014 hebben <ouders> klacht ingediend tegen de
niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door de <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 11 april 2014 uitgenodigd voor de
zitting van 23 april 2014 van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
3.3.
De verzoekende partij verschijnt ter zitting en wordt bijgestaan door, gezinsbegeleider
te Jette. De gezinsbegeleider neemt het woord en licht de situatie toe. Tot voor kort gingen
beide kinderen van <ouder> naar <school>. Door de sluiting van die school moest de
verzoekende partij op zoek naar een andere school voor haar zoon en dochter. Het zoontje
kreeg voor het schooljaar 2014-2015 een plaats toegewezen in Ganshoren. De dochter werd
voor het schooljaar 2014-2015 aangemeld voor de <school> <adres>. De verzoekende partij
bevestigt dat <leerling> op 22 april 2014 is ingeschreven in de school van de verwerende
partij.
De verwerende partij is niet op de zitting aanwezig maar dient een schriftelijk verweer in. In
het verweerschrift wordt vermeld dat <leerling> is ingeschreven voor het schooljaar 20142015.
3.4.
De LOP-deskundige is op de zitting aanwezig. Zij bevestigt dat verzoekende partij
voor 2014-2015 is ingeschreven in de school van verwerende partij.

4. Over de gegrondheid van de klacht inzake weigering tot inschrijving
Overwegende dat <leerling> inmiddels is ingeschreven in de school van de verwerende partij
voor het schooljaar 2014-2015; dat de klacht derhalve niet langer gericht is tegen een nietgerealiseerde inschrijving; dat het recht op onderwijs aldus gehonoreerd is en er in hoofde

van de verzoekende partij bijgevolg geen belang meer aanwezig is bij een uitspraak ten
gronde in deze zaak; dat de klacht zonder voorwerp is geworden.

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 04 april 2014 inzake de niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door
<school> <adres> is ontvankelijk maar zonder voorwerp.
Aldus uitgesproken te Brussel op 23 april 2014.
De Commissie inzake Leerlingenrechten was samengesteld uit:
De heer Ludo Veny, voorzitter,
De heer Jean Dujardin en mevrouw Patrice Caremans, effectieve leden, 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
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