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Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 8 
NOVEMBER 2021

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.

Luc Dupont, burgemeester.

Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, schepenen.

Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Tom Deputter, Björn Bordon, Patrice Dutranoit, David 
Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, 
Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, 
Dominique Opsomer, Philippe Vallez, raadsleden.

Julien Vandenhoucke, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Eugénie Carrez, 
raadsleden.

Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Wijziging van het Academiereglement. 
Goedkeuring.

Bevoegdheid/rechtsgrond
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 17 december 2017, artikel 40.
˗ Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 

38,58 en 60.
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020 houdende goedkeuring van het 

gewijzigd  Academiereglement.

Relevante documenten
˗ Het aangepast Academiereglement.
˗ Het protocol van het bijzonder comité d.d. 18 oktober 2021.

Feiten/context/motivering
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een verplicht Academiereglement 
voor elke academie.
Het Academiereglement is gebaseerd op het model van het Academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten.
Het Academiereglement werd in zitting van de gemeenteraad van 16 maart 2020 gewijzigd.
Vanaf 01 september 2021 zijn nieuwe regels van kracht in verband met afwezigheden van 
de leerlingen. In ‘Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling’ wordt ‘Artikel 20 
Gewettigde afwezigheid’ vanaf §2 gewijzigd als volgt :
“Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling
Artikel 20 Gewettigde afwezigheid
§2 De afwezigheidsmelding gebeurt 
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a) Via de website van de kunstacademie (www.kunstacademievlaamseardennen.be) bij 
‘extra-meld je afwezigheid’

b) Telefonisch naar ons secretariaat (055/232885)
c) Via persoonlijke melding aan het onthaal van het secretariaat
d) Bij de betrokken leerkracht

§3 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd :
1° Ziekte: 

Te staven met medisch attest van arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, 
tandarts of administratie ziekenhuis.

2° Van rechtswege gewettigd afwezig :
a) Begrafenisplechtigheid van familie of persoon die onder hetzelfde dak woont

     Te staven met een overlijdensbrief
b) Huwelijksplechtigheid

     Te staven met een attest van de gemeente
c) School- of beroepsverplichtingen

     Te staven met een attest van de school of van de werkgever
d) Religieuze feestdag

-Anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen
De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en 
vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen 
feestdagen die daarvan afwijken.
-Islamitische godsdienst
Suikerfeest (1dag); Offerfeest (1dag)
-Joodse godsdienst
Joods Nieuwjaar (2dagen); Grote Verzoendag (1dag); Loofhuttenfeest (2dagen); 
Slotfeest (2 laatste dagen); Kleine Verzoendag (1dag); Feest van Esther (1dag); 
Paasfeest (4dagen); Wekenfeest (2dagen)
-Orthodoxe godsdienst
Paasmaandag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag voor de jaren waarin het 
orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest. Orthodox Kerstmis (7 
januari voor sommige stromingen binnen de orthodoxe kerk. Leerlingen die tot deze 
gemeenschap behoren, hebben recht op deze verlofdag als deze dag niet binnen het 
kerstverlof valt).
Te staven met een verklaring van de ouders

e) Zwangerschap
     Te staven met een attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum

f) Verblijfsregeling (gescheiden ouders)
     Te staven met een attest van de bevoegde instantie of een ondertekende verklaring van    
      één van de ouders.

g) Examencommissie secundair onderwijs
     Te staven met een attest van de examencommissie.

h) Familieraad
     Te staven met een attest van het vredegerecht.

i) Maatregelen in de bijzondere jeugdzorg
     Te staven met een attest van de bevoegde instantie.

j) Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
     Te staven met de dagvaarding of het proces-verbaal van de oproeping.

k) Topkunsten
     Te staven met een attest topkunstenstatuut A of B.

l) Topsporter
     Te staven met een attest topsportstatuut A of B, of een attest van de betrokken  
     sportvereniging.
3°Gewettigd afwezig (zonder attest)
Opgelet ! Slechts 3x per schooljaar mogelijk !”

http://www.kunstacademievlaamseardennen.be/
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Advies
De wijzigingen werden besproken en goedgekeurd op het bijzonder comité d.d. 18 oktober 
2021.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: 
Akkoord te gaan met de wijziging aan ‘Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling’ 
‘Artikel 20 Gewettigde afwezigheid’ zoals opgenomen als bijlage bij deze beslissing.

Namens de raad:
Algemeen directeur Voorzitter
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme

Voor eensluidend uittreksel:

Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme
Algemeen directeur Voorzitter
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