
Schoolreglement 
 
 

vzw de Libel                         Sooi Willemsplein 3, 3910 Neerpelt www.delibellenschool.be 
 
 
 

D. Onze schoolafspraken 

14.Sanctiebeleid bij het ( niet naleven van de 
schoolafspraken) 

Tuchtmaatregelen (wettelijke bepaling) 

Als regels en afspraken overtreden worden en dit storend ervaren wordt door de andere betrokkenen 
(begeleiders, ouders, kinderen, e.a.) wordt dit besproken met het kind en de ouders. Er kunnen 
bindende gedragsregels vastgelegd worden. Als de bovengenoemde maatregel geen resultaat heeft, 
kan het schoolbestuur tuchtmaatregelen nemen.  

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 Concrete afspraken maken voor een bepaalde periode  
 

 Een schorsing: dit houdt in dat het gesanctioneerde kind gedurende een bepaalde periode de 
lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat het 
kind niet op school moet zijn;  
 

 Een uitsluiting: dit houdt in dat het gesanctioneerde kind definitief uit de school verwijderd 
wordt op het moment dat het in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, 
vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de 
uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt het betrokken kind zich in dezelfde toestand als een 
geschorst kind. 

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting 
wordt de volgende procedure gevolgd:  

1. Het schoolbestuur of de coördinator wint het advies in van het pedagogisch team.  

2. U wordt als ouder samen met uw kind voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten en hebt 
inzage in het tuchtdossier van uw kind.  

3. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en wordt u, als ouder, schriftelijk ter kennis 
gebracht. 

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf 
werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kan u als ouder schriftelijk beroep indienen 
bij de voorzitter van het schoolbestuur, die een beroepscommissie samenstelt, bestaande uit twee 
personen aangeduid door de raad van bestuur, een externe deskundige en het coördinator. U wordt 
samen met uw kind per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Ook de 
tegenpartij wordt schriftelijk uitgenodigd en gehoord. De beroepscommissie brengt u binnen de 14 
dagen schriftelijk op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle 
partijen. Als ouder hebt u het recht om het tuchtdossier in te kijken. Het in beroep gaan, schort de 
tuchtmaatregel niet op.  


