Opvang leerlingen door leermeesters levensbeschouwelijke vakken (LBV) in het lager onderwijs.
Advies van de Commissie levensbeschouwelijke Vakken (CLBV) – nota 20/09/2020

De CLBV is van menig dat leermeesters LBV solidair kunnen participeren aan een zinvolle opvang om
de taakbelasting in het schoolteam billijk te spreiden.
Om de levensbeschouwelijke keuze van de ouders onvoorwaardelijk te respecteren adviseren we om
leermeesters levensbeschouwelijke vakken in te schakelen in een regeling waarbij ze tijdens hun
lessen levensbeschouwing enkel leerlingen opvangen die voor hun cursus zijn ingeschreven.
Om leerlingen, bij een korte afwezigheid van een leermeester levensbeschouwelijke vakken, in een
‘hotelklas’ zelfstandig te laten werken aan opdrachten, vraagt de inspectie LBV aan de leermeesters
om voor elke klasgroep een takenmap te voorzien.
Bij een korte afwezigheid van een leermeester LBV kan de school eventueel ook beroep doen op
vervangingseenheden.
Zie omzendbrief vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs (pers/2005/23):
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13718
Wanneer er bij aanvang van het schooljaar, bij ontslag van de titularis of bij een langere afwezigheid
geen leermeester LBV kan worden voorgedragen door de EI/V of de gedelegeerde inspecteuradviseur, dan gelden de principes zoals bepaald in punt 2.6 van de omzendbrief onderwijsinspectie
over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer met referentie GD/2002/05:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13255
De directeur legt de ouders1 schriftelijk volgende keuzemogelijkheden voor:
1. De leerling kan, op vraag van de ouders, tijdelijk opgevangen worden in een ander LBV.
De leraar van het ontvangende LBV werkt het eigen leerplan verder af, de leerling neemt
actief deel aan de lessen.
2. De leerling kan, op vraag van de ouders, tijdelijk vrijgesteld worden.
De leerling sluit aan bij de andere leerlingen met een vrijstelling en moet aan de
verplichtingen voldoen die voortvloeien uit een vrijstelling.
3. De leerling kan tijdelijk worden opgevangen in een ‘hotelklas’.
Dit is wanneer de ouders geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot tijdelijke
opvang in een ander LBV of een tijdelijke vrijstelling.
De oorspronkelijke keuze die de ouders maakten blijft behouden tot het einde van het schooljaar.
De betrokken inspecteur-adviseur blijft zoeken naar een geschikte leerkracht en de directies
engageren zich om passende uurroosters op te stellen, met ondersteuning van de inspectie LBV.
Zodra er een leerkracht gevonden is, gaat de leerling terug naar de gekozen cursus.
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De regelgeving bepaalt dat ‘Betrokken personen’ bevoegd zijn voor de keuze. ‘Betrokken personen’ wordt gedefinieerd ‘als
de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtige onder hun bewaring
hebben of de meerderjarige leerling zelf. In het lager onderwijs zijn dit bijna steeds de ouders. Ter vereenvoudiging worden
‘betrokken personen’ in deze nota omschreven als ‘ouders’.

