Commissie inzake Leerlingenrechten
Beslissing
Nr. 2020/64
van 11 juni 2020

Inzake <ouder> optredend als wettige vertegenwoordiger van <leerling>, wonende <adres>
Verzoekende partij,
Tegen <schoolbestuur>,, schoolbestuur van <school>, <adres>
Verwerende partij.
Met een verzoekschrift van 4 juni 2020 heeft <ouder> 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 zoon <leerling> in te schrijven voor het schooljaar
2020-2021 in <school>, <adres>.
1.2.
Alle basisscholen in Antwerpen doen voor de inschrijvingen voor het schooljaar 20202021 een beroep op de aanmeldingsprocedure van het Lokaal Overlegplatform Antwerpen
Basisonderwijs zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten van 19
november 2018, gesteund op de artikelen 37undevicies t.e.m. 37vicies septies van het
decreet basisonderwijs. De aanmeldingsprocedure houdt in dat ouders zich met het oog op
een inschrijving in een school van keuze, moeten aanmelden langs een webapplicatie, met
name de website ‘https://meldjeaan.antwerpen.be’.
De aanmeldingsperiode voor kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel
liep van 27 januari 2020 tot en met 7 februari 2020. Na het einde van deze
aanmeldingsperiode werd een rangordening opgemaakt op grond van de vastgelegde
ordeningscriteria. Tussen 3 maart 2020 en 2 april 2020 en tussen 4 mei 2020 en 26 mei
2020 konden de kinderen met een gunstige rangordening worden ingeschreven in de hen
toegewezen school. Voor kinderen met een ongunstige rangordening wordt een mededeling
van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgd.
De aanmeldingsperiode voor indicator- en niet indicatorleerlingen liep van 2 maart 2020
t.e.m. 31 maart 2020. Na het einde van deze aanmeldingsperiode werd een rangordening
opgemaakt op grond van de vastgelegde ordeningscriteria. Tussen 4 mei 2020 en 26 mei
2020 konden de kinderen met een gunstige rangordening worden ingeschreven in de hen

toegewezen school, voor kinderen met een ongunstige rangordening werd een mededeling
van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgd.
Vanaf 29 mei 2020 starten de vrije inschrijvingen in de scholen waar er nog vrije plaatsen
waren. Dit gebeurt rechtstreeks in de school zelf en op grond van chronologie.
1.3.
Met een verzoekschrift van 4 juni 2020 heeft <ouder> klacht ingediend tegen de nietgerealiseerde inschrijving van <leerling> door <school> voor het schooljaar 2020-2021.
In haar verzoekschrift verklaart de verzoekende partij dat zij in april het bericht heeft
ontvangen dat zij haar zoon <leerling> niet heeft aangemeld voor een inschrijving voor
schooljaar 2020-2021 en dus pas een inschrijving kan vragen tijdens de vrije
inschrijvingsperiode. De verzoekende partij verklaart dat dit het eerste bericht over de
inschrijvingsprocedure is dat de verzoekende partij ontvangt.
De verzoekende partij verklaart nog dat zij daarom contact heeft opgenomen met de
helpdesk van Meld je aan. Na een nieuw contact heeft de verzoekende partij, een maand
later, een reactie ontvangen. De verzoekende partij verklaart drie eerdere communicaties
over de aanmeldingsprocedure te hebben gemist: een uitnodiging om aan te melden, een
informatiepakket en een herinnering. Volgens Meld je aan heeft de verzoekende partij deze
communicaties ontvangen, maar de verzoekende partij verklaart dat dat niet zo is. De
verzoekende partij verklaart nog dat zij ook niet geïnformeerd werd via andere kanalen
waarvan Meld je aan gebruik maakt.
<leerling> verblijft bij een opvangouder en wordt opgevolgd door een kinderarts (niet de arts
van Kind en Gezin). Op beide plaatsen werd geen info over de aanmeldingsprocedure
aangeboden. Volgens de verzoekende partij toont dit aan dat er hiaten zijn in de
infocampagne van Meld je aan.
De verzoekende partij argumenteert dat <leerling> niet dezelfde kansen kreeg als andere
kinderen.
De disfunctiecommissie van het LOP oordeelde dat de klacht onontvankelijk is.
2. Over de ontvankelijkheid van de klacht
De klacht inzake de niet-gerealiseerde inschrijving is naar de vorm en binnen de termijn
regelmatig 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 per e-mail van 5 juni 2020 uitgenodigd voor de zitting van 11 juni
2020 van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
3.3.

De verzoekende partij is niet aanwezig op de zitting.

De verwerende partij is niet op de zitting aanwezig.
3.4.
De LOP-deskundige is op de zitting aanwezig. De LOP-deskundige wordt er door de
leden van de Commissie inzake Leerlingenrechten gehoord.
De LOP-deskundige verklaart dat de communicatiecampagne van Meld je aan is verlopen
zoals beschreven in het door de Commissie inzake Leerlingenrechten goedgekeurde
aanmeldingsdossier. De verzoekende partij heeft echter aangegeven dat zij de
communicatie niet heeft ontvangen. Het is niet mogelijk om bij de post na te gaan of de
communicatiepakketten correct werden afgeleverd op elk adres. Het LOP heeft wel zicht op

de pakketten die niet konden worden bezorgd en onbesteld terugkwamen. Daarvan houdt
Meld je aan een overzicht bij. De LOP-deskundige verklaart dat het adres van de
verzoekende partij niet voorkomt in dit overzicht.
De LOP-deskundige verklaart dat de communicatie niet enkel per post verloopt: er wordt ook
geïnformeerd via de Huizen van het Kind, via onthaalmoeders en crèches, via Kind en gezin.
De informatie wordt ook online aangeboden en staat ook vermeld op de webpagina van de
school van voorkeur zelf. Er werd ook een mediacampagne gevoerd. Vlak voor het einde van
de aanmeldingsperiode werd nog een persbericht verspreid. Er werd ook een
herinneringsbrief aan de ouders bezorgd via de post.
Over het contact tussen de verzoekende partij en Meld je aan verklaart de LOP-deskundige
dat de mail, die de verzoekende partij vermeldt, niet kon worden teruggevonden in de
mailbox van Meld je aan. Uit de printscreen die de verzoekende partij bezorgde blijkt
daarnaast dat de mail dateert van na de aanmeldingsprocedure.
4. Over de gegrondheid van de klacht inzake weigering tot inschrijving
4.1.
Artikel 37vicies septies van het Decreet Basisonderwijs bepaalt dat schoolbesturen
voor de inschrijvingen beroep kunnen doen op een aanmeldingsprocedure. De betrokken
school maakt gebruik van een dergelijke aanmeldingsprocedure die conform de artikelen
37vicies quinquies t.e.m. 37vicies septies van het Decreet Basisonderwijs werd goedgekeurd
door de Commissie inzake Leerlingenrechten op 19 november 2018.
De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt vast dat de gevoerde communicatie door de
school en de initiatiefnemer van de aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen van het
schooljaar 2020-2021 voldoet aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs.
De Commissie oordeelt dat door de brede communicatiecampagne over de
aanmeldingsprocedure de verwerende partij en de initiatiefnemer voldoende inspanningen
hebben geleverd om de verzoekende partij tijdig te informeren over de procedure.
4.2.
Artikel 37octies-undecies van het Decreet Basisonderwijs bepaalt dat een
schoolbestuur de inschrijving in een school kan weigeren in geval van overschrijding van de
vastgestelde leerlingencapaciteit. De Commissie inzake Leerlingenrechten is van oordeel dat
er voldaan is aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs om de inschrijving van de
betrokken leerling te weigeren.
4.3.
In de onderhavige zaak hebben er zich geen feiten of handelingen voorgedaan die de
Commissie inzake Leerlingenrechten ertoe noopt aan de Vlaamse minister van Onderwijs en
Vorming een terugvordering of inhouding van werkingstoelagen te adviseren.

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 4 juni 2020 inzake de niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door
<school>, <adres> is ontvankelijk maar ongegrond.
Aldus uitgesproken te Brussel op 11 juni 2020.
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