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Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. De artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997 worden in deze zin uitgelegd dat ze gelden voor alle erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs
of afdelingen ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de Franstalige scholen en afdelingen, en voor de erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen
voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd
in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten worden
beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
De bepaling van het eerste lid impliceert dat deze scholen of afdelingen ervan:
1° de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen implementeren, tenzij het Vlaams Parlement een gevraagde afwijking heeft bekrachtigd;
2° de controle aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie georganiseerd
door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het decreet van 17 juli 1991 betreffende
inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten of
door de inspectie, zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1993 betreffende de
inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, voor zover belast met
taken op het gebied van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs;
3° een leerplan toepassen dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd;
4° een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 1998
betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.
Art. 3. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen
datum en uiterlijk op 1 september 2009.
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