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REGLEMENT LESVERPLAATSINGEN
Definitie:
- Elke les die verplaatst wordt binnen het door de school vastgelegde uurrooster is een verplaatsing.
Criteria:
- Indien de aanleiding van een lesverplaatsing een langdurige of geregeld terugkerende artistieke
prestatie is, wordt de lesverplaatsing niet toegestaan. Leraars die de continuïteit van hun onderricht
niet kunnen waarborgen, moeten gebruik maken van een reglementair verlofstelsel.
- Lesverplaatsingen die een periode van meer dan 10 opeenvolgende kalenderdagen omvatten, zijn
niet toegestaan.
- Lesverplaatsingen kunnen alleen om duidelijk omschreven (dag, plaats, uur) artistieke redenen.
Artistieke redenen omvatten ook de deelname aan jury’s van DKO-academies met het oog op
examens en proeven.
- Lesverplaatsingen om uitzonderlijke persoonlijke redenen zijn toegestaan.
- De directie beslist binnen een redelijke termijn over de goedkeuring van de lesverplaatsing. Een
weigering moet omstandig gemotiveerd zijn. De eindverantwoordelijkheid berust bij het
schoolbestuur.
- Elke lesverplaatsing wordt schriftelijk aan de leerling en/of ouders gemeld. Elke leerling moet in staat
zijn de verplaatste les bij te wonen.
- De lesverplaatsing moet gegeven worden binnen een periode van 10 kalenderdagen voor of na het
oorspronkelijke lesuur.
- Een leraar mag tijdens het schooljaar 5% van zijn totale jaarlijkse opdracht verplaatsen. Bij deze
berekening wordt rekening gehouden met 40 weken openstelling per schooljaar. Lesverplaatsingen
met het oog op deelname aan jury’s worden niet in deze berekening opgenomen.
- Een lesverplaatsing als compensatie voor een parascolaire activiteit die niet samenvalt met het
normale lesrooster is verboden.
Procedure:
- Elke aanvraag tot lesverplaatsing gebeurt schriftelijk (formulier zie bijlage 1) minstens 14 dagen voor
de te verplaatsen les. Deze termijn kan enkel bij hoge uitzondering ingekort worden.
- Na goedkeuring door de directie worden de leerlingen en/of ouders schriftelijk op de hoogte
gebracht.
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AANVRAAG TOT LESVERPLAATSING
Ondergetekende : ………………………………………………….…………….…………..
Leraar/lerares :

..………………………………………………….……………….………

vraagt toelating om de les die normaal moest doorgaan op:
..…………………………..……. van …….…….. tot …….……..
te mogen geven op :

..…………………………..……. van ……….….. tot ……….…..
..…………………………..……. van ……….….. tot …….……..

Reden van de lesverplaatsing:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het reglement in verband met
lesverplaatsingen en haar bepalingen strikt toe te passen.
Handtekening:

…………………………………………………………………………….

Beslissing van de directeur: ……………………………….……………………..….…………
Handtekening:

………………………………………………………………...…………..

