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PUNT 6j.
Gemeentelijke subsidie voor logopedische onderzoeken aan de basisscholen in onze
gemeente
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van
bestuurshandelingen

29 juli

1991

betreffende

de

uitdrukkelijke motiveringsplicht

van

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op de wens en de noodzaak om vanaf het kleuteronderwijs de leerlingen te laten controleren op
hun logopedische kwaliteiten
Gelet op het feit dat het resultaatgerichte aspect in dit onderzoek ook verdere opvolging noodzakelijk
maakt in het lager onderwijs
Gelet op de vrijheid van onderwijs en de vrijheid die de onderwijsinstellingen hebben om specialisten
in deze materie aan te stellen om hun leerlingen te begeleiden
Gelet op het feit dat de gemeente wil bijdragen tot het organiseren van een professionele
ondersteuning
Gelet op het feit dat de gemeente niet over een eigen kader beschikt om dit onderzoek uit te voeren
en dus alle organisatorische verantwoordelijkheid aan de onderwijsinstellingen wenst over te dragen
Dat de gemeente echter een ondersteuning wenst te geven om dit project jaarlijks te realiseren
Gelet op het sociale en pedagogische karakter van deze maatregel waarbij de gemeente via deze
weg ook aan de jongeren en hun ouders een eerste aanzet wil geven tot eventuele verdere
begeleiding
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Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2012 zullen alle kinderen van de 3 kleuterklas, de nieuwe
leerlingen die komen van een school buiten de gemeente, alsook de “op te volgen”
leerlingen in provinciale, vrije en private scholen worden onderzocht over het bestaan
van stem, spraak- en taalstoornissen door een door de onderwijsinstelling
aangestelde logopedist(e). De onderzoeken dienen te gebeuren in een tijdspanne die
tussen de school en de logopedist(e) wordt afgesproken.

Artikel 2

De logopedist(e) zal na ieder onderzoek, in samenwerking met het begeleidend
medisch team, de leerkracht en de ouders van de kinderen waarbij afwijkingen worden
vastgesteld op de hoogte stellen van zijn/haar bevindingen, hen informeren en
adviseren over de bestaande mogelijkheden om de afwijkingen te verhelpen.

Artikel 3

De logopedist(e) dient jaarlijks, bij het einde van het schooljaar het nodige
cijfermateriaal over zijn/haar bevindingen aan de gemeente voor te leggen. Dit gebeurt
op basis van anonimiteit van de leerlingen

Artikel 4

Voor de vaststelling van het aantal kinderen van de 3 kleuterklas die door de
logopedist werden onderzocht, dient een verklaring te worden voorgelegd,
ondertekend door de logopedist(e) en de schooldirecteur.

Artikel 5

Voor deze prestatie zal aan de logopedist een vergoeding worden betaald van 1.86
euro per onderzocht kind. In overleg met de schooldirecties en de door hen
geconsulteerde logopedisten wordt de vergoeding bij het begin van elk schooljaar
besproken en desgevallend aangepast aan de indexnormen van dat ogenblik.

Artikel 6

Betaling van de onderzoeken gebeurt voor zover het budget het toelaat.

Artikel 7

Het staat elke onderwijsinstelling vrij om al dan niet te participeren in dit gemeentelijke
project en haar medewerking op te zeggen voor het begin van elk nieuw schooljaar

Artikel 8

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokkenen en aan de financieel
beheerder

Artikel 9

Dit besluit vervangt het vorige gemeenteraadsbesluit van 20 november 2003
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