Topsport
1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als
topsportbelofte (er is geen beperking met betrekking tot sporttak) aan sportieve manifestaties. Deze
afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier
niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages
waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een
document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document
is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.
2. Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de
directie
Sporttrainingen moeten bij voorkeur zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Dit om te vermijden
dat leerlingen moeilijkheden krijgen voor bepaalde leergebieden. Enkel voor topsportbeloften die topsport
beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek en die een dermate zwaar trainingsschema
volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden
zodat de trainingen binnen én buiten de schooluren een harmonisch geheel vormen. Het uitgangspunt van de
regelgeving op afwezigheden blijft dus dat alle leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs in principe àlle
activiteiten volgen, aangezien al deze activiteiten belangrijk zijn voor de volledige ontplooiing. De overheid
moet kinderen ook beschermen tegen eventuele druk van de omgeving die de school op de tweede plaats wil
zetten.
Deze categorie afwezigheden kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier
beschikt dat volgende elementen bevat:
a. Een gemotiveerde aanvraag van de ouders.
De vraag voor de afwezigheden omwille van topsport zal meestal van de ouders komen of van de
sportfederatie waarbij het kind aangesloten is (zie punt 2 hierna). Het spreekt voor zich dat de ouders
akkoord moeten zijn met de topsporttraining van hun kind en dat zij moeten beseffen dat het kind
daardoor ook een aantal lestijden zal missen.
b. Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie
Om te vermijden dat enkel de ouders het talent van hun kind beoordelen (en misschien
'overschatten'), moet er ook een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten
sportfederatie zijn, waaruit blijkt dat de leerling een trainingsschema van deze federatie volgt én dat
dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt. Er mag aangenomen worden
dat de topsportfederaties deze verklaringen enkel zullen doen voor leerlingen die inderdaad over een
uitzonderlijk talent beschikken, dus niet voor kinderen die aan gewone 'recreatieve' sportbeoefening
doen. Een verklaring van een individuele sportclub volstaat dus niet.
c. Een akkoord van de directie.
Indien aan alle hierboven vermelde voorwaarden (aanvraag ouders en verklaring sportfederatie)
voldaan is, kan de directie het aanvraagdossier aanvaarden. De directie is hiertoe niet verplicht en kan
de aanvraag dus ook weigeren, zelfs al is aan alle voorwaarden voldaan.
Het akkoord van de directie houdt meteen ook een engagement van de school in om de leerling in die
mate te begeleiden dat de afwezige lestijden op school zo goed mogelijk ondervangen zullen worden.
De afwezigheid mag in geen geval leiden tot een achterstand op school. Desgevallend zal dit van het
team een extra inspanning vragen om dit te voorkomen. Een directie die dit engagement niet wil
nemen (bijv. omdat het een te grote belasting voor de school zou betekenen), heeft dus het recht om
de aanvraag te weigeren.
Zoals bij andere afwezigheden is het de verificatie van het Agentschap voor Onderwijsdiensten die ter
plaatse (in de school) n.a.v. de telling van de leerlingen zal oordelen of aan de vereisten voldaan is en
of het dus gaat om een gewettigde afwezigheid. Is dit niet het geval, dan kan de leerling niet in
aanmerking komen als regelmatige leerling.
Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281

