COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/KL/KBO/2004/71b

BETREFT: Oneerlijke concurrentie inzake aantrekken van leerlingen
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 19.08.2004
1.2 Verzoeker
College van Burgemeester en Schepenen
1.3 Verwerende partij
directeur, Vrije Basisschool
afgevaardigd bestuurder schoolbestuur
2. VOORGAANDEN
De klacht van 27 juli 2004 werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig
bestuur op 19 augustus 2004.
Met een aangetekende zending van 27 augustus 2004 is klager en de verwerende partij op de
hoogte gebracht van de zittingsdag op 4 oktober 2004.
Het schoolbestuur diende een verweerschrift in met de brief van 7 september 2004.
Op 4 oktober 2004 beslist de Commissie dat de partijen de tijd krijgen om overleg te plegen
en een protocol uit te werken over onderlinge onderwijssamenwerking.
(CZB/KL/KBO/2004/71).

3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
14 februari 2005, 12u30
3.2 Kamer
De kamer bevoegd voor het basisonderwijs.
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3.3 Commissieleden
De Commissie is overeenkomstig artikel V. 22 van het Onderwijsdecreet XIII en artikel 1 tot
en met en artikel 3 van het ministerieel besluit van 27/09/2002 betreffende de Commissie
zorgvuldig bestuur als volgt geldig samengesteld:
De heer Ernest Duys, voorzitter.
Walter Cools, Nele Willems, Raf Verstegen, Ann Beckers.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen.
4. BESLISSING VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs.
Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedings- en
onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren.
4.2 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de volgende
conclusies opgesteld inzake bevoegdheid, beslissing en sanctie.
4.3 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat ze bevoegd is rekening houdend met de aangehaalde feiten
en de geldende regelgeving.
4.4 Ten gronde
Gelet op de beslissing van de Commissie zorgvuldig bestuur van 4 oktober 2004;
Dat partijen uitvoering gaven aan deze beslissing en thans de Commissie een
samenwerkingsovereenkomst voorleggen door partijen onderschreven op 20/12/2004 en in
volgende termen opgesteld:
Tussen:
1 - Gemeentelijke lagere school;
En
2 – vrije school.
Worden volgende afspraken gemaakt:
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1. Kennismakingsmomenten van 5-jarige kleuters in beide lagere scholen
Ø Voor elke school worden evenveel kennismakings momenten georganiseerd
waarbij de 5-jarige kleuters een bezoek brengen aan de lagere scholen.
Ø De inhoud en de omkadering van die momenten wordt in overleg tussen de twee
directeurs en betrokken leerkrachten afgesproken.
Ø Het aantal heeft een maximum van drie kennismakingsmomenten per schooljaar.
De data worden onderling afgesproken.
Ø In een gezamenlijke brief wordt dit aangekondigd aan de ouders en dit vóór het
eerste kennismakingsmoment.
Ø De kleuters worden door beide scholen steeds op een correcte en pedagogisch
verantwoorde manier ontvangen. Kleuters worden nooit persoonlijk aangesproken
m.b.t. de schoolkeuze.
2. Kennismakingsmomenten voor de ouders
Ø Ouders en collegascholen worden op voorhand geïnformeerd over activiteiten die
de beide scholen organiseren en die betrekking hebben op de schoolkeuze.
Ø De bekendmaking van deze initiatieven gebeurt in een gezamenlijk schrijven aan
de ouders en dit zoveel mogelijk voor het eerste kennismakingsmoment van het
schooljaar.
Ø Er worden geen huisbezoeken afgelegd.
Ø Een gesprek tussen ouder en directie rond de schoolkeuze blijft van toepassing,
maar enkel op initiatief van de ouder.
3. Inschrijvingen
Ø Op de gezamenlijke brief naar de ouders van de 5-jarige kleuters wordt vermeld
vanaf welke datum kan ingeschreven worden. Deze datum wordt door beide
directeurs afgesproken en wordt gepland in het 3de trimester om de rust zolang
mogelijk te bewaren.
Ø In de gezamenlijke brief wordt aan de ouders gevraagd om liefst voor 1 juli in te
schrijven en dit vooral voor de goede werking en organisatie van de scholen.
Ø Uit respect voor de vrije schoolkeuze worden er noch vóór de inschrijvingsperiode
als tijdens, als nadien ronselpraktijken toegepast. Dit geldt voor de directie, alle
personeelsleden, de leden van het oudercomité en/of de andere raden van beide
scholen.
4. Samenwerking
Ø Er wordt een overleg georganiseerd waar toelichting wordt verschaft over de
kinderen waarvan geweten is dat ze willen inschrijven of reeds ingeschreven zijn
in één van beide scholen. De datum van deze bespreking wordt bepaald door beide
directies.
Ø Bij overschakeling tijdens het schooljaar wordt de nodige informatie uitgewisseld
over de betreffende leerling.
Ø Tijdens elk trimester wordt minstens één vergadering gepland tussen beide
scholen. Op deze vergaderingen komen eventuele gezamenlijke activiteiten aan
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bod, de evaluaties van de kennismakingsmomenten en eventuele vragen tussen
beide schoolbesturen.
5. Informatiedoorstroming
Ø Elk jaar wordt op een personeelsvergadering in beide scholen deze overeenkomst
in herinnering gebracht en aan ieder gevraagd deze loyaal uit te voeren.
Ø Dit geldt ook voor de leden van het oudercomité en de schoolraad.
6. Onverenigbaarheden
Ø Indien een schoolactiviteiten ervaart die niet stroken met deze overeenkomst naar
aanleiding van ind ividuele of groepsactiviteiten van mensen waarover de school
geen vat heeft, wordt dit onmiddellijk gemeld. Er wordt vervolgens een
contactvergadering belegd om het probleem gezamenlijk aan te pakken. Van deze
vergadering wordt een verslag gemaakt.
Ø Indien er bij onverenigbaarheden informatie moet opgegeven worden aan ouders
of derden, dan gebeurt dit in een gezamenlijk schrijven.
4.5 Beslissing
De Commissie is van oordeel dat de overeenkomst geen elementen bevat die eerlijke
concurrentie tussen scholen in de weg staan.
De Commissie verleent partijen derhalve akte van bestaan van hoger genoemde
samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2004 en ondertekend door de directie van de
vrije basisschool en van de gemeentelijke lagere school, alsmede van het gemeentebestuur
(burgemeester en secretaris) en een aantal concrete afspraken over de onderlinge
onderwijssamenwerking waardoor voor de toekomst er voldoende garanties zijn om de
schoolvrede te herstellen en te bewaren.
4.6 Sanctieregeling
De Commissie stelt vast dat er geen aanleiding is om hic et nunc een sanctieregeling op te
stellen.

Brussel, 14 februari 2005

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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