25 maart 2020, 9 uur

Leerplichtonderwijs: inschrijvingen tijdens
coronacrisis
Alle inschrijvingen voor het basisonderwijs en het eerste leerjaar eerste graad
secundair onderwijs waarvoor fysieke aanwezigheid op school vereist is, worden
opgeschort van maandag 16 maart tot en met 5 april 2020.
A. Algemene principes
•
•
•

•

•
•

Fysieke inschrijvingen zijn gedurende deze periode niet mogelijk.
Scholen moeten het recht op inschrijving ook garanderen voor ouders die niet
digitaal kunnen inschrijven, of voor ouders die door de school niet kunnen bereikt worden.
De inschrijving gebeurt door het ondertekenen voor akkoord van het pedagogisch project en
schoolreglement. Dat moet gedurende deze periode ook digitaal of via de post gebeuren. Zolang
de lessen geschorst zijn, kan het niet op school.
Hou rekening met kwetsbare groepen: niet elk gezin beschikt over internet of een computer. Voor
die ouders, of voor diegenen die dit wensen, voorziet de school telefonische
ondersteuning, een papieren schoolreglement en pedagogisch project en een document voor de
goedkeuring ervan per post.
- Als de inschrijving digitaal gebeurt aan de hand van een gescand of gefotografeerd
document, vraag dan ook dat de ouders een gehandtekende versie aan de
school bezorgen wanneer dat weer mogelijk wordt.
Reeds gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.
Communiceer breed en transparant :
- Denk ook hier aan de kwetsbare groepen: zieke ouders, ouders zonder de
nodige digitale hulpmiddelen of competenties...
- Contacteer ouders telefonisch als ze niet reageren. Hou er rekening mee dat veel van de
ondersteuning voor ouders wegvalt door de coronacrisis.
- Ga er niet van uit dat een ouder die niet reageert, niet wil ingaan op zijn recht op
inschrijving
- Communiceer via verschillende kanalen (website van de school, website van de
gemeente, het CLB, doelgroeporganisaties, OCMW, sociale media, andere gemeentelijke
infokanalen, affiche aan de schoolpoort …).

B. Inschrijven
Inschrijvingen gestart vóór 1/3
Als er vóór 1/3 al gestart werd met inschrijven van alle leerlingen (BaO) of voor de
voorrangsgroepen (Bao en SO), dan mogen er geen leerlingen geweigerd worden op basis van
capaciteit (alle leerlingen of voorrangsgroepen). Dan kan er eventueel via een - eenvoudig - digitaal
systeem ingeschreven worden ,zoals dat eerder fysiek gebeurde. De reeds gerealiseerde
inschrijvingen blijven gelden.

Opgelet: het moet wel duidelijk zijn hoe er dan wel kan ingeschreven worden, bijvoorbeeld via email, na een telefonische melding, het schoolsoftwaresysteem of een inschrijvingsformulier op de
eigen website. De inschrijving is pas gerealiseerd na ondertekening van het schoolreglement en het
pedagogisch project. Dat moet gedurende deze periode ook digitaal of via de post gebeuren. Zolang
de lessen geschorst zijn, kan het niet op school.
Geef aan de ouders mee dat de gevraagde gegevens enkel gebruikt worden om de inschrijving te
realiseren. Vraag dan ook enkel de noodzakelijke gegevens. Op een later moment, tijdens een
onthaalgesprek, kan er dan met toestemming van de ouders meer informatie verzameld worden met
het oog op een goede start van de schoolloopbaan.
Inschrijvingen gestart vanaf 1/3 zonder aanmeldingsprocedure
Een inschrijving mag geweigerd worden op basis van capaciteit. De reeds gerealiseerde
inschrijvingen blijven gelden.
Opgelet: als er een capaciteitsprobleem is en er moeten leerlingen geweigerd worden, dan
kan eenvoudig digitaal inschrijven, zoals hierboven vermeld, niet gebruikt worden omwille van
mogelijke betwistingen en onduidelijkheid. In dat geval wordt er beter gewacht tot wanneer fysieke
inschrijvingen opnieuw mogelijk zijn.
Als deze schorsing langer duurt dan 5 april, zal er voorzien worden in de mogelijkheid om aan te
sluiten bij een door de CLR goedgekeurde aanmeldingsprocedure (AMP) in je omgeving. Als de
school in LOP-gebied ligt, worden hierover eerst afspraken gemaakt in het LOP.
Er kan ook nog een nieuwe AMP opgestart worden. Kiest men daarvoor, dan wordt
er gebruik gemaakt van een standaarddossier voor digitaal aanmelden. Afwijkingen zijn dan niet
mogelijk. Meer informatie en de standaarddossiers: website van de CLR.
In afwachting van verdere richtlijnen kunnen deze mogelijkheden alvast onderzocht worden.
Het zal uiteraard heel kort dag worden om nu nog op te starten met een aanmeldingsprocedure ,of
nog aan te sluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure (AMP).
Hou er ook rekening mee dat dit administratieve en financiële gevolgen heeft, zowel voor de
organisator van een AMP als voor de nieuw aangesloten school.
Kiezen voor een goedgekeurde aanmeldingsprocedure betekent dat men zich kan vinden in de reeds
gemaakte afspraken. Eigen inbreng is uiteraard niet meer mogelijk. De meeste
aanmeldingsprocedures beginnen binnenkort met aanmelden of lopen al. Eens ze begonnen zijn, is
het soms moeilijk om nog aan te sluiten.
Er wordt gewerkt met een aanmeldingsprocedure
•

Meer tijd om tickets te verzilveren binnen een aanmeldingsprocedure:

Het verzilveren van een ticket binnen een aanmeldingsprocedure kan ook via een eenvoudig digitaal
systeem georganiseerd worden. Omwille van de huidige omstandigheden behoudt een ouder dan
langer het recht om zijn ticket te verzilveren: een ouder kan nog minstens een week nadat de fysieke
lessen hervat zijn, inschrijven op basis van het gekregen ticket. Een ouder kan wel schriftelijk
(bijvoorbeeld via e-mail) afzien van een inschrijving.
Inschrijvingsperiodes voor voorrangsgroepen werden opgeschort. Als die nog niet afgelopen waren op
16 maart, moeten de resterende dagen nog voorzien worden. Tijdslijnen van aanmeldingsprocedures
konden worden aangepast na bericht aan de Commissie inzake Leerlingenrechten (de CLR).

•

Voorrangsgroepen binnen een aanmeldingsprocedure :

Scholen die werken met een goedgekeurde aanmeldingsprocedure en ervoor kozen om de leerlingen
uit de verschillende voorrangsgroepen - vóór de aanmeldingen - fysiek in te schrijven, worden ook
geconfronteerd met een opschorting van die inschrijvingen.
Als de inschrijvingen reeds afgerond zijn, dan kan de aanmeldingsprocedure voortgezet worden. Dat
is minder evident als men nog volop bezig was met het inschrijven van de leerlingen die voorrang
hebben. Is er voldoende plaats voor die leerlingen, dan kan men overwegen om die groepen digitaal,
via telefoon of via de post te laten inschrijven. In het geval dat leerlingen uit die groepen geweigerd
moeten worden , is het nog niet duidelijk welke stappen er verder kunnen gezet worden. Dit moet nog
uitgeklaard worden door de onderwijsdiensten.

•

VERWIJZING
Ministerie van Onderwijs en Vorming: Coronavirus: richtlijnen voor scholen en CLB’s
Agentschap Zorg en gezondheid

•

MEER INFO
Jur.bao@ovsg.be
Jur.so@ovsg.be

