
VZW KODiD-De Bosstraat 
 

Wilsele, 23 februari 2019 
 
 
 
Beste ouder, 
 
 

1. Kennisgeving wijziging schoolbestuur 
 
Sinds 1 januari 2019 is onze school, in het kader van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS), 
overgenomen door vzw KODiD (Katholiek Onderwijs Dijle Demer), ondernemingsnummer 0464.016.326 met 
als maatschappelijke zetel: Aarschotsesteenweg 39 in 3110 Rotselaar. 
Voorzitter is de heer Jos Petes.  
Vzw KODiD neemt alle rechten en plichten van de oud-VZW over. 
 

2. Wijzigingen in het schoolreglement  
 

Tevens willen wij van dit schrijven gebruik maken om u van een aantal wijzigingen in het schoolreglement 
2018-2019 te informeren.  
 

2.1. Getuigschriften basisonderwijs 
 
In deel 3 punt 8 van het schoolreglement vind je informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het 
einde van het lager onderwijs wordt toegekend. 
 
Dit schooljaar (2018-2019) zou er een getuigschrift bereikte doelen worden uitgereikt aan leerlingen die geen 
getuigschrift basisonderwijs krijgen. De overheid besliste dat die regeling er niet zal komen. 
 
De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen op het einde van dit schooljaar  een 
schriftelijke motivering samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen ook een 
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 
2.2. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting (deel 3 punt 9) 

 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 
 
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij 
de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief én gewone brief per post of door de 
brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven t.a.v. 
 

Vzw KODiD 
T.a.v. dhr. Jos Petes, voorzitter 

Aarschotsesteenweg 39 – 3110 Rotselaar 
 

2.3. Beroepsprocedure bij het niet uitreiken van een getuigschrift (deel 3 punt 8) 
 
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders 
beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief én gewone brief per 
post of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven t.a.v.  
 

Vzw KODiD 
T.a.v. dhr. Jos Petes, voorzitter 

Aarschotsesteenweg 39 – 3110 Rotselaar 
 



VZW KODiD-De Bosstraat 
 

2.4. Onderwijs aan huis (deel 3 punt 6) 
 
In het schoolreglement (2018-2019)staat:  Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende 
schooljaar en wegens(chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft uw kind 
onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis. 
 
Sinds 1 januari 2019 komen alle leerlingen, dus ook de kleuters jonger dan vijf, in aanmerking voor tijdelijk 
onderwijs aan huis. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
vzw KODiD 
Schoolteam ‘De Bosstraat’ 
Silia Robberechts 
Directeur 
 

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en in de agenda van je kind mee te geven. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Brief 23 februari 2019 
 
 
 
 
 
Ik ondergetekende (naam) ………………………………………………………..………………………………., ouder(s) van  
 
(naam leerling)………………………………………………………………………….……………… uit klas ………………..,  
 
verklaar hiermee kennis te hebben genomen van  
 

 de wijziging schoolbestuur 

 de wijziging in het schoolreglement over het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

 de wijziging in het schoolreglement betreffende de beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

 de wijziging in het schoolreglement betreffende de beroepsprocedure bij het niet uitreiken van een 
getuigschrift 

 de wijziging in het schoolreglement betreffende het onderwijs aan huis 
 
 
Datum: 
 
 
Handtekening: 


