Commissie inzake Leerlingenrechten
Beslissing
Nr. 2017/75bis
van 23 januari 2018

Inzake <ouder> optredend als wettige vertegenwoordiger van <leerling>, wonende <adres>
Verzoekende partij,
Tegen <schoolbestuur>, schoolbestuur van <school>, <adres>
Verwerende partij.
Met een verzoekschrift van 6 december 2017 heeft <ouder> klacht ingediend tegen de
beslissing van <school>, <adres> om de inschrijving van <leerling> te ontbinden.
1. Over de gegevens van de zaak
1.1.
De verzoekende partij wenst op 1 september 2017 haar zoon <leerling>, in te schrijven
voor het schooljaar 2017-2018 in <school>, <adres>. Aangezien <leerling> een verslag voor
toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft, wordt hij onder ontbindende voorwaarden
ingeschreven.
1.2.
Op 1 september 2017 start de termijn voor de afweging van de redelijkheid van de
aanpassingen die nodig zijn om <leerling> het gemeenschappelijk curriculum of een
individueel aangepast curriculum (IAC) te laten volgen. Op 26 oktober 2017 oordeelt de
klassenraad dat de aanpassingen die nodig zijn om <leerling> te ondersteunen,
disproportioneel zijn. Het schoolbestuur beslist de inschrijving onder ontbindende
voorwaarden te ontbinden.
Op 26 oktober 2017 ontving de verzoekende partij een mededeling van de ontbinding van de
inschrijving van haar zoon in <school>.
1.3.
Op 27 oktober 2017 vond een bijeenkomst van de Bemiddelingscel van het LOP plaats.
De bemiddeling heeft de standpunten van de belanghebbende partijen niet nader tot elkaar
gebracht.
1.4.
Met een verzoekschrift van 6 december 2017 heeft <ouder> klacht ingediend tegen de
niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door <school> voor het schooljaar 2017-2018.

1.5.
Een eerste zitting van de Commissie inzake Leerlingenrechten werd geagendeerd op
12 december 2017, maar er kon niet tot behandeling worden overgegaan wegens nietregelmatige samenstelling. De hoorzitting werd daarop verdaagd naar 10 januari 2018. De
verzoekende partij, de verwerende partij en de deskundige van het Lokaal Overlegplatform
werden wel een eerste maal gehoord en stemmen ermee in om op 10 januari de zitting verder
te zetten.
1.6.
De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt op de zitting van 10 januari 2018 vast dat
zij over onvoldoende informatie beschikt om een gegronde beslissing te nemen. Zij vraagt
daarom extra onderzoeksmaatregelen. De partijen zijn gehoord. De beraadslaging wordt
verdaagd naar 23 januari 2018, waarop de Commissie haar beslissing zal nemen op grond
van de opgevraagde en toegezonden stukken.
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 niet uitgenodigd voor de beraadslaging op de zittingen van 23 januari
2018 van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
3.3.
De verzoekende partij en de verwerende partij voorheen reeds in hun argumenten
gehoord zijnde, worden niet meer uitgenodigd voor de Commissiezitting van 23 januari 2018..
De bijkomende stukken van de verzoekende partij die de Commissie in het kader van de extra
onderzoeksmaatregelen heeft opgevraagd, liggen voor de leden ter inzage op de zitting. Het
betreft het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs met ingangsdatum 1
september 2017.
De bijkomende stukken van de verwerende partij die de Commissie in het kader van de extra
onderzoeksmaatregelen heeft opgevraagd, liggen voor de leden eveneens ter inzage op de
zitting. Het betreft een uittreksel uit het zorgdossier van de school n.a.v. doorverwijzing derde
kleuterklas d.d. 30 juni 2015, de indicatiestelling CLB voor ondersteuning (addendum bij
bestaand verslag) dd. 28 juni 2016, het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs met ingangsdatum 1 september 2017, het verslag van de opstartvergadering hulp
uit ondersteuningsnetwerk d.d. 5 oktober 2017, document onderwijsbehoeften van <leerling>
opgesteld door school en CLB d.d. 21 november 2017, een inventaris van door de shool
geboden hulp i.h.k.v. fases 0 en 1 van het zorgcontinuüm en het psychopedagogisch verslag
van het CLB d.d. 14 december 2017.
4. Over de gegrondheid van de klacht inzake weigering tot inschrijving
4.1.
Overwegende dat artikel 37undecies §2 bepaalt dat, ingeval er sprake is van een
verslag buitengewoon onderwijs, de school binnen een redelijke termijn een overleg
organiseert met de ouders, de klassenraad en het CLB en op grond daarvan beslist of de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk
curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op grond van een individueel
aangepast curriculum (IAC), proportioneel dan wel disproportioneel zijn.

4.2.
Overwegende dat uit de voorgelegde stukken is op te maken dat in de huidige
omstandigheden het volgen van het gemeenschappelijke of individueel aangepaste curriculum
niet mogelijk is voor <leerling>; dat de met de reeds geboden ondersteuning door de school,
met de externe ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk en met de inzet van de ouders
alsnog het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast curriculum niet
mogelijk is; dat de Commissie inzake Leerlingenrechten in de huidige stand van zaken
bijgevolg van oordeel dat de redelijkheid van de aanpassingen in voldoende mate is
afgewogen.
4.3.
Overwegende dat in de gegeven omstandigheden het schoolbestuur mag overgaan tot
de ontbinding van de inschrijving van <leerling>.

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,
Artikel 1.
De klacht van 6 december 2017 inzake de ontbonden inschrijving van <leerling> door
<school>, <adres> is ontvankelijk maar ongegrond.
Artikel 2.
Het schoolbestuur <school>, <adres> mag overgaan tot de ontbinding van de inschrijving van
<leerling>.

Aldus uitgesproken te Brussel op 23 januari 2018.
De Commissie inzake Leerlingenrechten was samengesteld uit:
De heer Ludo Veny, voorzitter,
De heren Bengt Verbeeck, Jan Fiers, Hugo Deckers en Patrick Vandelanotte, effectieve leden,
Mevrouw Ingrid Hugelier, Eline De Neef en Nikita Vos, secretarissen.
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