GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Schriftelijke vraag 20/32 van de h. Van de Cauter over schoolkosten en medische
tussenkomsten op school.
Bij het begin van een schooljaar is het belangrijk om de schoolkosten te verduidelijken. Volgens
artikel 24 van de Belgische grondwet is het onderwijs kosteloos. De Franse gemeenschap heeft een
decreet van 14 maart 2019 tot versteviging van de kosteloze toegang tot het onderwijs unaniem
goedgekeurd omdat er te veel uitzonderingen bleken te zijn (maaltijden, uitstappen, sport en cultuur,
…).
Hoe wordt dit decreet concreet toegepast in de Ukkelse gemeentescholen? De leerplicht geldt
voortaan vanaf 5 jaar, dus de derde kleuterklas. Ik heb begrepen dat de verplichte soep is geschrapt
maar kan men ouders nog verplichten te sparen voor schooluitstappen, maaltijden, boeken, …?
De ouders met kinderen in de derde kleuterklas in Ukkel krijgen een formulier waarop de bijdrage
van € 10 per maand voor cultuur en sport al werd aangevinkt. Het is dus een verplichting, of dit geeft
toch deze indruk.
In verband met medische tussenkomsten vraagt de school aan de ouders de toelating om de
schoolarts elke dringende medische handeling te laten uitvoeren, incl. de toediening van
geneesmiddelen tegen meningitis. Dit is te begrijpen in hoge nood maar dit komt zelden voor. Welke
procedure wordt gevolgd in geval van ernstige ongevallen op school? Worden de ouders onmiddellijk
verwittigd?
Is een dergelijke algemene toelating verenigbaar met de wet van 22 augustus 2002 met betrekking
tot de rechten van patiënten of ouders in geval van minderjarigen om vrij toe te stemmen in iedere
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar?

Antwoord:
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee elementen:
Het betrokken decreet verbiedt sommige kosten of legt voorwaarden op. De ouders moeten
vóór de start van het schooljaar geïnformeerd worden over de schoolkosten. Verplichte,
toegelaten of verboden kosten en een raming van de bedragen moeten verduidelijkt worden
(zie bijlage).
De specifieke subsidiëring in het kleuteronderwijs gebeurt in opeenvolgende fases:
-

2019/2020: M1

-

2020/2021: M1 + M2

-

2021/2022: M1 + M2 + M3

De grote principes hiervan:
o

Duidelijk onderscheid tussen bijschoolse kosten (maaltijd, soep,
opvang, middagopvang, buitenschoolse activiteiten …) en

schoolkosten (activiteiten en leveringen in het kader van het
pedagogische project van de school);
o

Raming van de schoolkosten te overhandigen aan de ouders (zie
bijlage);

o
o

Subsidiëring FWB voor schoolboeken, klasagenda's …;
Allerlei verkopen (foto's, sponsoractiviteiten …) toegelaten indien
deelnemen vrij is;

Kleuterschool:
o
o
o
o

Subsidies voor schoolleveringen tot M2 in 2020-2021 geen kosten
geëist van de ouders;
Niet van toepassing voor de boekentas, lege pennenzak, luiers,
doekjes en zakdoeken, lichte maaltijden, kledij en sportkledij;
Verbod op "facultatieve" schoolkosten tijdens de schooltijd
(vandaag de schrapping van de voorgestelde soep om 10 u.);
Uitstappen met overnachtingen: te financieren door de ouders
maar plafond van € 100 voor de gehele kleuterschooltijd (van
toepassing tot in M2 in 2020-2021);

Basisschool:
o
o
o
o

Toegelaten facultatieve kosten indien verband met het
pedagogische project en aan de kostprijs;
Schoolleveringen te financieren door de ouders onder
voorwaarden (geen merken …): momenteel geen subsidiëring;
Schoolactiviteiten in verband met het pedagogische project te
financieren door de ouders: momenteel geen subsidiëring maar
plafond tot € 150/jaar);
Uitstappen met overnachtingen: te financieren door de ouders momenteel geen subsidiëring.

Het is verboden om een lichte maaltijd te verplichten of voor te stellen, in welke vorm ook, in
een kleuterschool. Deze lichte maaltijd is een voorrecht van de ouders. Het is dus niet meer
toegelaten, ook al maakt dit deel uit van het "schoolproject", om soep voor te stellen aan de
kinderen van de kleuterschool.
Sportactiviteiten die verband houden met het pedagogische project blijven ten laste van de
ouders maar plafond van MAX. € 45/jaar tot in de 2de basisklas. Deze kosten zijn
geplafonneerd in M3 vanaf 2021-2022 maar de inrichtende macht heeft beslist ze te
plafonneren tot € 100/jaar.
Maaltijden vallen niet in de categorie schoolkosten wegens "buiten de schooltijd" en kunnen
dus aangerekend worden.
Schoolboeken worden geleverd door de school (basisschool) maar de school kan de
aankoop van pedagogische bronnen voorstellen (facultatieve kosten).
De school kan (en moet) sportieve en culturele activiteiten blijven aanbieden tijdens de
schooltijd die gefinancierd worden door de ouders met de volgende plafonds:
-

€ 45/jaar in M1/M2

Momenteel geen plafond in M3 en P1 tot P6 maar onze inrichtende macht
heeft beslist deze bedragen al te plafonneren tot max. € 10/maand in M3 en €
15/maand in het basisonderwijs.
Deze kosten zijn verschuldigd bij een deelname aan de activiteit MAAR ouders met
financiële moeilijkheden worden systematisch geholpen.

In verband met medische tussenkomsten is het toe te passen principe duidelijk een
voorzorgsprincipe.
Ernstig ongeval: de hulpdiensten en de verantwoordelijke personen worden verwittigd.
De ouders worden gecontacteerd zodra de situatie onder controle is (op basis van de
toestand: hulpdiensten verwittigd, …).
Er is geen "schoolarts". De toelating is bestemd voor de arts die in het kader van
hulpverlening de patiënt verzorgt.
Omzendbrief 4888:
Les situations de danger potentiel pour l’élève doivent, autant que possible, être anticipées.
Les modalités d’intervention seront précisées dans la fiche de prise en charge spécifique.
Toutefois, dans le cas où une intervention s’avère nécessaire pour secourir l’élève et qu’il
n’est pas possible de respecter ces modalités (par exemple, lorsque l’urgence est telle qu’il
est impossible de prévenir les parents ou de présenter l’élève à un médecin), le personnel
peut et doit intervenir dans la mesure de ses moyens. C’est le sens de l’article 422bis du
Code pénal qui a trait à la non-assistance à personne en danger et de la théorie de l’état de
nécessité. Il n’est toutefois pas demandé au personnel de poser des actes médicaux qu’il ne
maîtrise pas, ni de se mettre ou de mettre autrui en danger. En d’autres termes, la sécurité
de l’élève est primordiale et passe avant toute autre considération. Il ne sera jamais reproché
à un membre du personnel d’avoir fait le nécessaire pour le secourir.

