VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Vier krachtlijnen van
het M-decreet
Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

4 Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs

1 Eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon onderwijs

Een kind kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Het CLB
bekijkt eerst of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school voor ze verwijst naar het buitengewoon onderwijs.

Als een kind niet meekan op school, dan is de belangrijkste vraag: wat
heeft dit kind nodig om te leren? De leraren mogen zich niet blindstaren op de vraag: wat is er
mismet dit kind?

Doorverwijzen naar een buitengewone school louter op basis van de sociale achtergrond van
een kind (kansarm, anderstalig gezin) kan niet.

Een kind met een beperking, stoornis of handicap blijft in de eerste plaats in het gewoon
onderwijs.

Voor leerlingen die nu al in het buitengewoon onderwijs zitten, verandert er niets. Ze kunnen
blijven in het type of de opleidingsvorm waar ze zitten.

Elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke
aanpassingen. Helpt dat niet? Dan kan het kind naar het buitengewoon onderwijs.

Meer weten over M-decreet?
Surf naar www.onderwijs.vlaanderen.be

2 Recht op redelijke aanpassingen
De gewone school is verplicht om te zoeken welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn.
Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld langere toetstijden, mondelinge feedback in plaats
van cijfers of rustmomenten overdag.
Ook technische hulpmiddelen als een laptop met leessoftware of een aangepaste stoel.
De school kan bovendien dispenseren, dus onderdelen van het leerprogramma vervangen door
iets gelijkwaardigs. Of remediëren, dat is extra individuele leerhulp bieden.
De ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB, zoeken samen met de gewone
school welke aanpassingen redelijk zijn.
3 Recht op inschrijven in een gewone school
Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een gewone school. De school mag dus geen
leerling weigeren omdat die aangepaste maatregelen nodig heeft of omdat die de gewone
leerstofniet aankan.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻠﺻق إﻋﻼﻧﻲ :رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻷھﺎﻟﻲ

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

الرتجمة إىل العربية
ليس باإلمكان اإلحالة إىل مدرسة لذوي اإلحتياجات الخاصة استنادا فقط عىل الخلفية اإلجتامعية التي يتحدر منھا الطفل
)الفقر املعدم ،اإلنتامء إىل عائلة تتكلم لغة أخرى(.
أما بالنسبة إىل األوالد الذين يجلسون يف مدرسة لذوي اإلحتياجات الخاصة ال ميكن إجراء أي تغيري عىل ذلك .ميكنھم البقاء يف التصنيف التابع للنموذج
التعليمي الذين يلتحقون به .
ھل ترغبون في معرفة المزيد عن المرسوم -م ؟
تصفحوا موقع الويب

إن املرسوم  -م يعمل عىل تنسيق إمكانية تعامل التعليم الفلمنيك مع التمذة ذوو النقص أو
ا(عل الجسدي أو ا(عاقة والذين  5ميكنھم أن يتابعوا دراستھم يف مدرسة عادية.
 1في البداية التعليم المعتاد وبعدھا التعليم الخاص
إذا كان الطفل ليس بإمكانه املداومة يف املدرسة نتطرق ھنا للسؤال ا?كرث اھمية :ما ھي ا(حتياجات التي يحتاجھا الطفل
من أجل أن يتعلم؟ ليس بوسع املعلمني تجاھل السؤال :ھل يعاين الطفل من يشء ما؟

www.onderwijs.vlaanderen.be

أي طفل يعاين من نقص أو إعل جسدي أو إعاقة يبقى يف املرتبة ا وىل ضمن نطاق التعليم يف املدرسة العادية .يتوجب
عىل كل مدرسة عادية أن تعمل عىل تطوير خطة منھجية تتعلق بسياسة الرعاية خاضعة ملوضع التنفيذ وبأن تقوم بالبحث
عن تك ّيفات معقولة .ھل ھذا غري كاف لتوفري املساعدة؟ عندھا يستطيع الطفل أن يتحول إىل مدرسة لذوي ا(حتياجات
الخاصة .
 2الحق في الحصول على التكيفات المعقولة
إن املدرسة العادية مجربة بالبحث عن إتاحة ا ٔي ت ّكيفات معقولة ا ٔي كانت.
التكيّفات املعقولة تتمثّل عىل سبيل املثال بتوفري توقيت ا ٔطول خالل اإلمتحانات ا ٔو باإليفاء بتقييامت شفھية بدال من األرقام ا ٔو مبنح ا ٔوقات للراحة ا ٔثناء النھار.
وميكن ا ٔيضا توفري مساعدات تقنية مثل الالبتوب ا ٔو برمجية للدروس ا ٔو كرايس متكيّفة.
ميكن للمدرسة إىل جانب ذلك أن تقدم استثناءات مثال بأن تقوم يتغيري أجزاء من املنھج التعليمي مقابل حصص بديلة له .أو بأن توفر عالجا مبعنى أن توفر
املساعدة اإلضافية يف الدراسة عىل نحو فردي .
إن األھالي والعاملين في مركز إرشاد التالميذ ) (CLBيجدون بالبحث سوية ضمن المدرسة العادية ا ٔي من الت ّكيفات
المعقولة التي يمكن تطبيقھا.
 3الحق في التسجيل في المدرسة العادية
يحيز كل تلميذ عىل الحق بأن يتم تسجيله يف مدرسة عادية .ال ميكن للمدرسة إذا أن ترفض أي تلميذ ألنه بحاجة إىل تدابري.تكيفية أو ألنه ال يحيز عىل القدرة
العقلية يف استيعاب موضوع املادة الدراسية
الرتبية والتعليم ال يحدثان فقط يف املدرسة .هل تريد تعلم اللغة النريلندية؟ اسأل يف مدرسة طفلك عن املكان الذي ميكنك الذهاب اليه .أو قم بزيارة موقع
االنرتنت www.huizenvanhetnederlands.be.

 4الحق في التسجيل في المدرسة العادية
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ميكن للتلميذ أن يذھب إىل مدرسة لذوي
)(CLB
إن الـ  CLBتستقيص يف البداية إذا تم اتخاذ جميع التدابري املمكنة ملعالجة الشكلة يف املدرسة العادية قبل
.إحالة التلميذ إىل التعليم املخصص لذوي اإلحتياجات الخاصة

