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1. COVID 19 

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 bevinden we ons in een specifieke situatie gezien COVID-19 of de 
coronapandemie. De maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons land te 
beperken, raakt onze school in haar werking. We doen als school ons best om een veilige omgeving te 
creëren. We vragen daarom aan alle leerlingen en hun ouders om de regels van veiligheid opgelegd door de 
overheid en de school stipt toe te passen, zoals: een grondige ontsmetting van de handen, een hoest-, nies- 
en snuithygiëne, het respecteren van de aangeduide richtingen van de leerlingen- en ouderstroom en alle 
regels die gelden voor de bredere samenleving… 

Wanneer men zich niet houdt aan de regels die op dat moment van toepassing zijn, zal men hier de leerling 
en/of de ouder over aanspreken. Een leerling kan bij het herhaaldelijk niet naleven van de afspraken, sancties 
opgelegd krijgen die vermeld staan in het orde- en tuchtreglement. 

 

2. LEERPLICHTVERLAGING 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt de start van de leerplicht verlaagd van 6 naar de leeftijd van 5 jaar. 
Vanaf 1 september 2020 zijn dus ook 5-jarige kinderen leerplichtig. Ze worden dus leerplichtig op 1 
september van het kalenderjaar waarin ze 5 jaar worden. Gedurende dat schooljaar moeten ze minimaal 
290 halve lesdagen aanwezig zijn in de kleuterschool. 

Het is echt belangrijk dat je kind voldoende aanwezig is. Als het op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon 
lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het schooljaar voordien minstens 290 halve dagen 
effectief aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. Indien je kind daaraan niet voldoet, dan 
beslist de klassenraad of het mag instappen in het gewoon lager onderwijs of nog een jaar kleuteronderwijs 
moet volgen. 

Sommige 5-jarige kinderen kunnen geen 290 halve dagen aanwezig zijn omdat ze zich in een specifieke 
situatie bevinden (bijvoorbeeld door langdurige ziekte, wegens noodzakelijke revalidatie of omdat hun 
ouders tot de trekkende bevolking behoren…). De directeur beslist welke afwezigheden aanvaardbaar zijn. 
Dat vergt goede communicatie tussen de ouders en de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie. 
Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht. 
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