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2. WELKOM 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Het schoolbestuur, het directieteam en alle personeelsleden van onze school danken u voor het 
vertrouwen dat u ons schenkt. 
Wij garanderen u dat wij onze uiterste best doen om elke leerling met de beste zorgen te 
omringen en een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te reiken. 
Wij bieden elke leerling een traject op maat, dit wil zeggen dat wij constant op zoek gaan naar 
de best mogelijke manier om de leerling te begeleiden. 
 
Tijdens de lessen praktijk (BGV) groeien de leerlingen tot bekwame werknemers.  In de 
kwalificatiefase ervaren de leerlingen tijdens de stages hoe het eraan toegaat in de 
bedrijfswereld.  Hiervoor werken wij samen met meer dan 650 bedrijven ! 
 
In de ASV-lessen (Algemene en Sociale Vorming) proberen wij onze leerlingen de nodige 
vaardigheden bij te brengen opdat zij later op een gezonde, verantwoorde wijze  vlot zelfstandig 
kunnen bewegen in de maatschappij.  Hiervoor hanteren wij de ontwikkelingsdoelen dewelke 
voorgeschreven werden door het departement onderwijs.   
 
Bovendien reiken we onze leerlingen extra zaken als sociale vaardigheidstraining, een opleiding 
voor het theoretisch rijexamen, een opleiding voor het behalen van het Veiligheidsattest (VCA) 
en nog zoveel meer aan… 
 
In OV4 het Kompas bieden we hetzelfde programma aan als het regulier onderwijs op 
onderwijsniveau TSO, richting techniek-wetenschappen. Het Kompas werkt actief mee om het 
gedrag van de jongere positief te reguleren en ondersteunt de regie over het eigen kunnen. 
 
Onze visie op opvoeding en onderwijs is doordrongen van de sfeer en de spiritualiteit van het 
schoolbestuur, de Broeders van Liefde. "Een onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de 
basis van onze inzet".  Voor meer informatie over de missie van de inrichtende macht en het 
opvoedingsproject kan u terecht op www.fracarita.org . 
 
Om al deze doelen te bereiken is een aangename schoolsfeer noodzakelijk, die beschermd wordt 
door afspraken. Deze afspraken worden samengevat in het leerlingenboek en in deze brochure. 
 
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van Uw kind. Het is dan 
ook passend dat u akkoord gaat met het reglement van onze school.  
 
Hopelijk ervaart u de school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Kristus-Koning als een 
degelijk opvoedingsinstituut, waarin Uw kind zich optimaal ontplooit. We vragen u met aandrang 
om, indien er zich problemen voordoen, zo vlug mogelijk contact op te nemen met de 
zorgcoördinatoren of de directie.  
 
Ik wens elke leerling een mooie tijd op onze school! 
 
 
 
 
Koen Bernaers 
Directeur BuSO 
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3. Het opvoedingsproject 

1. Onze school is katholiek geïnspireerd. Het personeel en de leerlingen worden uitgenodigd om 
te leven naar het voorbeeld van Christus en zoveel mogelijk volgens de evangelische waarden. 
De christelijke inspiratie leeft in de school en zij wordt via levensbeschouwelijk onderwijs aan de 
leerlingen overgedragen.  

2. De school staat onder leiding van de Broeders van Liefde. De leden van deze congregatie en 
het lekenpersoneel willen een bijzondere zorg in acht nemen voor de zwakke mens.  

3. In onze school wordt er onderwijs gegeven in aangepaste gebouwen, volgens moderne 
methodieken, en met bijzondere zorg voor de aangepaste inhoud van het onderwijs. Het is de 
bedoeling om aan kinderen kennis, vaardigheden en technieken aan te leren die ze later als 
volwassenen zullen nodig hebben om zich te integreren en te engageren in de huidige 
maatschappij.  

4. Bijzondere zorg wordt besteed aan de christelijke opvoeding.  Als opvoedingsdoel wordt gesteld 
de leerlingen tot christelijke volwassenheid brengen met als typische kenmerken: het komen tot 
een geloofsovertuiging, redelijk zijn, harmonische lichamelijke ontwikkeling, een evenwichtig 
gevoelsleven, eerbied voor de anderen, het beleven van eigen vrijheid en het opnemen van 
verantwoordelijkheid. Als voornaamste opvoedingsmiddel hanteren we een rustige, liefdevolle en 
vertrouwenwekkende omgang. Er wordt meer aandacht besteed aan preventie dan aan 
sanctionering: door grote zorg te dragen voor het toezicht, door meer gebruik te maken van 
beloning dan van straf en door het bijbrengen van goede attitudes.  

5. Alle personeelsleden vormen een gemeenschap waarbij iedereen het geluk van de andere 
beoogt. Ze hebben aandacht voor hun pedagogische en onderwijskundige taak.  

6. De school is er voor alle leerlingen: elke kind wordt aanvaard met zijn eigenheid en problemen. 
Aan moeilijke leerlingen besteden we de grootste zorg en aan de zwakke leerlingen geven we 
speciale leerondersteuning.  

7. Wij verwachten dat de ouders zoveel mogelijk op een positieve manier zich mee in het 
opvoedingsproces engageren. Er zijn veel contactmogelijkheden voorzien voor de ouders: via de 
mededelingen in de schoolagenda, het ondertekenen van het rapport, de persoonlijke 
ontmoetingen op contactavonden, op openschooldagen en voorlichtingsavonden. Indien er 
moeilijkheden zijn die een directe aanpak vereisen, worden de ouders daarover telefonisch 
ingelicht. De ouders kunnen ook altijd de school contacteren. Het is steeds de bedoeling 
voorstellen te doen om samen zo vlug mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.  

8. Aan alle leerlingen die afgestudeerd zijn of veranderen van school, wordt duidelijk gezegd dat 
ze blijvend "welkom" zijn in de school, zelfs voor verdere begeleiding. Er is ook een 
georganiseerde oud-leerlingenwerking.  

9. De Inrichtende Macht heeft voor de voornaamste onderwijs- en opvoedingsdomeinen 
einddoelstellingen geformuleerd in de brochure "schoolproject". Een uitvoerige beschrijving over 
godsdienstige, morele, verstandelijke en technologische opvoeding en de opvoeding tot het 
smaken van schoonheid komen hierin voor. Dit is de algemene richtlijn die aan de specifieke 
situatie van de school wordt aangepast.  

10. De inrichtende Macht en het schoolpersoneel engageren zich om een schoolcultuur te 
ontwikkelen waar op de eerste plaats aandacht is voor de mens. Deze schoolcultuur is verwerkt 
in ons schoolreglement en omvat een geheel van waarden, normen en verwachtingen die wij in 
onze school als grondslag voor een degelijke opvoeding hanteren om richting en vorm te geven 
aan o.a. godsdienstigheid, goedheid, sociale omgang, rechtvaardigheid en positieve ingesteldheid.  
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4. DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP 
 
4.1.  DE SCHOLENGEMEENSCHAP 

 
Sinds enkele jaren is onze school aangesloten bij de scholengemeenschap Ekeren-Merksem.  
Hierin bevinden zich 9 secundaire scholen.  Meer informatie over de werking van de 
scholengemeenschap en links naar de aangesloten scholen kan u vinden op www.sgem.be . 

 
4.2. OPNAME-CRITERIA 
 
Voor het buitengewoon onderwijs geldt dat een leerling die zich met een attest aandient voor een 
opleidingsvorm en een type van buitengewoon secundair onderwijs dat in de school georganiseerd 
wordt, moet ingeschreven worden.  Concreet voor onze school houdt dit in een verwijzing naar 
BuSO Opleidingsvorm 3 of 4,  types basisaanbod (enkel OV3) , type 9 of type 3. 
 
Het schoolbestuur kan echter elke bijkomende inschrijving weigeren omwille van materiële 
omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen op niveau van een opleiding of een 
pedagogische eenheid. Er zijn door de overheid geen normen of criteria inzake veiligheid 
vastgelegd.  
De directeur beslist bij iedere opname van een nieuwe leerling of de veiligheid van de andere 
leerlingen hierdoor niet in gedrang komt. Indien dit het geval is, wordt de leerling niet 
opgenomen. 
 
Indien het na enige tijd zou blijken dat de leerling niet past binnen de doelgroep van onze school, 
een gevaar vormt voor het opvoedingsproject van de school of een gevaar vormt voor andere 
leerlingen of personeel kan de directeur deze leerling uitsluiten. In dit geval wordt de juiste 
procedure gevolgd. 
 
Bij overstap naar een nieuwe school zal een kopie van een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs altijd aan de nieuwe school worden bezorgd. Het CLB is eveneens 
verplicht om deze gegevens bij een schoolverandering aan het nieuwe CLB te bezorgen. 
 
4.3. HET ORGANIGRAM VAN DE SCHOOL 
 
4.3.1. HET SCHOOLBESTUUR 
 
De v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde is het schoolbestuur van al de broederscholen. 
Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, 
administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de 
scholen.  
 
De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen per school; 
hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover. 
 
Voor het dagelijkse beleid is de lokale schooldirectie verantwoordelijk. 
 
Drieënvijftig scholen en drie internaten vallen onder ons schoolbestuur: 
v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 
9000 Gent 
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4.3.2. Het directieteam 
 
Het directieteam bestaat uit de TAC, de adjunct-directeur en de directeur.  Het directieteam is 
rechtstreeks aangesteld en gemandateerd door het schoolbestuur. 
 
Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school. De directeur stuurt en 
coördineert  het beleid, alle initiatieven en alle beslissingen.  De directeur is 
eindverantwoordelijke.  De adjunct-directeur leidt alle aspecten van de leerlingenbegeleiding. De 
Technisch-Adviseur-Coördinator is verantwoordelijk voor alle aspecten van de beroepsgerichte 
vorming. 
 
  Directeur     : Dhr. Koen Bernaers 
  Adjunct-directeur   : Dhr. Bart Torfs 
 Technisch-adviseur-coördinator : Dhr. Patrick Van Buyten 
 
4.3.3. DE PERSONEELSLEDEN 
 
Op onze school werken meer dan 200 personeelsleden.  Al deze mensen zorgen er samen voor 
dat onze school een warm, veilig en professioneel baken is in het onderwijslandschap. 
 
De zorgcoördinatoren 
 
Iedere leerling krijgt een zorgcoördinator toegewezen.  De ouders worden bij het begin van elk 
schooljaar op de hoogte gebracht van de naam en het telefoonnummer van de zorgcoördinator. 
De zorgcoördinator volgt de prestaties van de leerling in BGV en ASV, coördineert de 
leerlingenbegeleiding, leidt de extrazorg die via werkgroepen e.a. initiatieven aan de leerling  
besteed wordt en vormt het aanspreekpunt voor ouders en externe zorgverleners. 
 
De technisch adviseurs en de ASV-coördinator 
 
De technisch adviseurs , de ASV-coördinator en de coördinatoren alternerende beroepsopleiding 
leiden het klasgebeuren. 
 
Het secretariaat 
 
Op het secretariaat speelt zich het administratieve gebeuren van de school af.  Boekhouding, 
facturatie, leerlingenvervoer, leerlingenadministratie zijn  enkele van de aspecten die vanuit het 
secretariaat gestuurd worden. 

 
Het paramedisch personeel 
 
De meeste zorgcoördinatoren zijn medisch geschoold, zodat zij als verpleegster kunnen optreden 
bij kleine ongevallen en steeds de eerste zorgen kunnen toedienen.  De schoolpsychologen sturen 
mee de leerlingvolgsystemen, het time-outgebeuren, de autisme werking en de contacten met 
externe hulpcentra. 
De logopedisten ondersteunen leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden. 
 
Het onderwijzend personeel 
 
De leerlingen krijgen van verschillende leerkrachten les. Ze hebben ieder twee klastitularissen: 
één voor Algemene en Sociale Vorming (ASV) en één voor Beroepsgerichte Vorming (BGV). 
 
De busbegeleiding 
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Het leerlingenvervoer verloopt onder begeleiding van de busbegeleiders. In geval van problemen 
met het leerlingenvervoer nemen de ouders contact op met de directeur. 
 
Het onderhoudspersoneel 
 
Het personeel dat instaat voor het onderhoud, de orde en de netheid van gebouwen en refters is 
eveneens zeer belangrijk voor het goed functioneren van onze school. 
 
4.4. HET ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM (O.C.) 
 
Onze school maakt deel uit van het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey.  
 
Het orthopedagogisch centrum Clara Fey bestaat uit Campus Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 
Brecht, en Campus St.-Rafaël, Kerkelei 44, 2960 Brecht. 
 
Campus Kristus-Koning bevat naast de BuSO-school ook een BuLO-school type 1 en type 8, een 
zorgverstrekkende instelling met internaat, een semi-internaat en daarnaast zorgstelsels voor 
volwassenen. Campus St.-Rafaël bestaat uit een BuBaO-school type 1 en 2, een internaat en een 
semi-internaat. 
 
Directeur MFC Clara Fey:    Dhr. Paul Goetstouwers 
Directeur BuLO Kristus-Koning :   Mevr. Vanessa Van Loo/Dhr Wim Van Vracem 
Directeur BuBAO:     Mvr. Ilse Hermans 
Directeur BuSO Kristus-Koning:   Dhr. Koen Bernaers 
 
 
4.5. DE SCHOOLRAAD 
 
Overeenkomstig het participatiedecreet is er in onze school een schoolraad aanwezig. Deze raad 
vergadert minimum driemaal per jaar en bespreekt de organisatie en de werking van de school. 
 
Samenstelling schoolraad: 
 
Alex Van den Winkel Vertegenwoordiging ouders 

Hilde Paepe Vertegenwoordiging ouders 

Krista Vinckx Vertegenwoordiging ouders 

Bert Verbeke Vertegenwoordiging lokale gemeenschap 
 

Paul Goetstouwers Vertegenwoordiging lokale gemeenschap 

Roger Boonen Vertegenwoordiging lokale gemeenschap 

Kristin Verbelen Vertegenwoordiging personeel 

Patrick Wouters Vertegenwoordiging personeel 
Voorzitter 

Kris Geysen Vertegenwoordiging personeel 
Secretaris 

 
 4.6 DE LEERLINGENRAAD 

 
De leerlingen hebben inspraak in het beleid van de school via de leerlingenraad. 
De leerlingenraad is opgedeeld in verschillende deelraden, nl. een leerlingenraad voor de 
observatie- en opleidingsfase en een leerlingenraad voor de kwalificatiefase en ABO, een aparte 
leerlingenraad is actief binnen de gescheiden auti-werking De schakel en het Kompas. 
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Statuten: 
Iedere opleiding is in deze raad vertegenwoordigd door één leerling uit de opleidings- en één uit 
de kwalificatiefase.  De observatiefase en ABO hebben 2 vertegenwoordigers. De leden wijzen een 
voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris aan. 
 
Na 2 jaren worden de afgestudeerde leerlingen uit de kwalificatiejaren vervangen door leerlingen 
uit de opleidingsfase. 
De gekozen leerlingen mogen voordien niet gesanctioneerd zijn met een strafstudie of een 
schorsing. Gebeurt dit tijdens hun mandaat dan worden ze eventueel geschorst en vervangen. 
 
De leerlingenraad vergadert 1 keer per maand en dit steeds voor de observatie/opleidingsfase op 
de eerste donderdag van de maand en voor de kwalificatiefase op de eerste maandag van de 
maand. De vergadering heeft plaats wanneer er minimum 5 leden aanwezig zijn. De vergadering 
wordt geleid door 2 leraars.  
 
De voorzitter zit de vergadering voor. Indien hij verontschuldigd is dan neemt de  
ondervoorzitter de taak over. Bij afwezigheid van beiden zit de oudste van de aanwezige leden de 
vergadering voor. De secretaris maakt het verslag van de vergadering dat op de volgende 
vergadering ter goedkeuring wordt voorgelezen. 
 
Alle leerlingen kunnen punten ter bespreking aanbrengen die tot de adviestaken van de 
leerlingenraad behoren. De mogelijke punten ter bespreking worden aan de leden van de 
leerlingenraad doorgegeven. 
 
De directie houdt rekening met de adviezen van de leerlingenraad. De adviezen zullen op de 
directieraad besproken worden en over de resultaten worden de leraars door de adjunct-directeur 
geïnformeerd op de coördinatievergadering. 
 
De leerlingenraad heeft een adviserende taak in het beleid van de school en dit op het gebied 
van: 
  - organiseren van uitstappen en ontspanningsmomenten  
  -  milieu- en domeinbeheer 
  -  algemene pedagogische aangelegenheden zoals o.a. lessen en huistaken,  afspraken op 
school, veiligheid op school, welbevinden op school … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.7. HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (C.L.B.) 
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Je CLB helpt 

 

 
CLB 1 Antwerpen Middengebied  
Bethaniënlei 6B 
2980 Zoersel 
Tel. 03 380 38 00 – Fax. 03 380 38 40 
e-mail: zoersel@clb-ami1.be 
 
Schooldirectie en/of secretariaat 
kunnen je informeren over de 
spreekuren en de contactpersoon 
op school. 
 

 
Openingsuren: 9-12 u en 13-16 u  
                       Op donderdag tot 19 u 
 
Sluitingsperiodes: 
 Kerstvakantie: uitgezonderd 2 

dagen 
 Paasvakantie  
 Zomervakantie: gesloten van 15 juli 

tot en met 15 augustus 
 Wettelijke feestdagen 
 

 
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen 
met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus los van de school bij ons terecht. Je kan 
alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. 
Waarvoor kan je bij ons terecht?  
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor 
leerlingen, ouders en scholen.  
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.  
 
Je kan naar het CLB... 
 als je ergens mee zit of je niet goed in je 

vel voelt; 
 je moeite hebt met leren; 
 voor studie- en beroepskeuzehulp; 
 vragen hebt over je gezondheid, je 

lichaam... ; 
 voor inentingen. 

Je moet naar het CLB... 
 op medisch onderzoek; 
 als je te vaak afwezig bent op school 

(leerplicht); 
 voor een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs; 
 om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen; 
 bij een niet zo voor de hand liggende instap 

in het eerste leerjaar A of B van het 
secundair onderwijs. 

Op onderzoek: het medisch consult 
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-
artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In 
het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het 
buitengewoon onderwijs op leeftijden.  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter 
altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraakje 
maken op een later tijdstip.  
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten 
uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. 
Die vraag je best aan je CLB.  
 
Inentingen 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het 

“vaccinatieprogramma” dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten je ouders 
toestemming geven.  
Welke inentingen kan je krijgen? 
 
 1ste lagere school  6/7 jaar  Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), 
Tetanus (Klem), Kinkhoest  
 5de lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode Hond) 
 1ste secundair 12/13 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x 
 3de secundair  14/15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest 
CLB-dossier 
Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken 
heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

 1e kleuterklas 3/4 jaar 
 2e kleuterklas  4/5 jaar 
 1e lagere 

school 
6/7 jaar 

 3e lagere 
school 

8/9 jaar 

 5e lagere 
school 

10/11 
jaar 

 1e secundair 12/13 
jaar 

 3e secundair 14/15 
jaar 
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 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ (meer 

informatie: www.rechtspositie.be). 
 
Het dossier inkijken?  
Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders 
of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 
jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor 
het volledige dossier. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. 
 
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag 
alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.  
 
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens 
niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag 
bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de 
medische onderzoeken.  
Naar een andere school 
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. 
Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet 
weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de 
opvolging hiervan. 
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je 
inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel 
omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  
En later? 
We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het 
laatste medisch consult. 
 

 
 
4.8. DE INTERNE BEROEPSCOMMISSIE 
 
Indien de ouders niet akkoord gaan met de eventuele definitieve  
uitsluiting van hun zoon / dochter uit de school of een beslissing van de delibererende 
klassenraad op het einde van het schooljaar, kunnen ze beroep aantekenen bij de directeur van 
de school. 
 
De interne beroepscommissie is samengesteld uit 3 interne en 3 externe leden.  De interne leden 
zijn de voorzitter van de klassenraad ( de directeur), de klastitularis en de adjunct-
sectorverantwoordelijke.  De externe leden zijn Mario De maet (jurist), Luc De Staercke 
(schoolbestuur) en de directeur van het MFC OC Clara Fey (Paul Goetstouwers). 
 
4.9. HET ADMINISTRATIEF DOSSIER VAN DE LEERLING 
 
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te 
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens 
betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de 
schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te 
weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten 
verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake zijn. 
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5. DE SCHOOLWERKING 
 
5.1. TELEFONEREN 
 
Het algemeen nummer van de school is 03/217 03 50. Vele van onze personeelsleden beschikken 
over een rechtstreeks nummer. We vragen U dit zo veel mogelijk te gebruiken en gericht te 
telefoneren. De lijst van deze nummers wordt U bezorgd samen met de eerste nieuwsbrief en 
kunt U terugvinden in het leerlingenboek.  
 
5.2. DE CORRESPONDENTIE  
 
5.2.1. DE NIEUWSBRIEVEN 
 
Regelmatig bezorgen we U via Uw zoon / dochter een nieuwsbrief.  Via deze berichten houden we 
U op de hoogte van de werking.  Ook worden alle belangrijke activiteiten steeds schriftelijk 
meegedeeld.  We vragen U uitdrukkelijk deze brieven aandachtig te lezen. 
 
 
5.2.2. DE BRIEFWISSELING 
 
Schriftelijke boodschappen kunt U per post verzenden of met Uw zoon / dochter meegeven. 
 
       BuSO Kristus-Koning 
       t.a.v. Koen Bernaers 
       Bethaniënlei 5 
       2960    Brecht 
 
5.2.3. E - MAIL 
 
De school is ook te bereiken via e-mail op volgend adres: buso.kristus.koning@fracarita.org 
Deze boodschappen komen terecht bij de directeur. 
 
 
5.3. ZAKGELD 
 
De leerlingen hoeven niet meer dan € 5 zakgeld bij te hebben. Indien er onverwacht meer geld 
nodig is, kunnen ze steeds terecht op het secretariaat en worden de ouders telefonisch ingelicht.  
 
 
5.4. DE STAGE 
 
In de kwalificatiefase brengen de leerlingen verplichte stages door in een bedrijf: drie weken in 
het vierde jaar en zes weken in het vijfde jaar.  De praktische organisatie gebeurt door de 
technisch adviseur-coördinator en de technisch adviseurs. De stage verloopt onder de begeleiding 
van de klastitularis B.G.V.. De stages gebeuren in bedrijven waarin de leerling de aangeleerde 
vaardigheden oefenen.  
 
De school helpt en begeleidt de leerlingen bij het zoeken naar stagebedrijven.  
 
De stage kan maar plaats vinden als aan alle wettelijke verplichtingen voldaan is. In het geval de 
stage door weersomstandigheden, technische werkloosheid of vakbondsacties niet kan doorgaan, 
moeten de leerlingen naar school komen. 
 
Stageplaats 
De school helpt en begeleidt de leerlingen bij het zoeken naar stagebedrijven. Het tijdig vinden 
van een stageplaats is een prachtige sollicitatieoefening voor onze leerlingen. Ze worden hierop 
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voorbereid door de leraars. Onze school werkt nauw samen met meer dan 600 stagebedrijven, 
zodat het vinden van een stageplaats geen probleem is voor leerlingen die het nodige initiatief 
aan de dag leggen. 
 
Indien er toch problemen ontstaan, bezorgt de school aan de leerling adressen van bedrijven 
waarin hij / zij terecht kan.  Er wordt dan verwacht dat de leerling zich gaat voorstellen aan de 
bedrijfsleider.  
 
Ouders, waarvan de leerlingen niet op stage kunnen vertrekken omwille van het gebrek aan 
stageplaats, worden hiervan aangetekend op de hoogte gebracht. Dit betekent immers dat zoon / 
dochter tijdens de stageperiode op school moet aanwezig zijn en niet voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen om een getuigschrift te behalen. 
 
Niet-stagevaardig 
De klassenraad kan de directeur adviseren een leerling niet stagevaardig te verklaren, d.w.z. dat 
omwille van onvoldoende kennis van vaardigheden of omwille van gedragsmatige stoornissen de 
zekerheid aanwezig is dat het stageverloop problematisch zal verlopen en de leerling het 
stagebedrijf schade zal toebrengen.   
De ouders worden hiervan aangetekend op de hoogte gebracht. Dit betekent immers dat zoon / 
dochter tijdens de stageperiode op school moet aanwezig zijn en niet voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen om een getuigschrift te behalen. 
 
5.5. DE SCHOOLVERZEKERING 
 
De verzekering lichamelijke ongevallen is van toepassing op alle lichamelijke letsels opgelopen op 
weg van huis naar school en gedurende activiteiten door de school georganiseerd. Het gedeelte 
van de onkosten dat niet terugbetaald wordt door de mutualiteit, wordt door de schoolverzekering 
betaald. De schoolverzekering vergoedt geen materiële schade  (kledingstukken, fietsen, 
brommers, ...) en ook geen letsels opgelopen bij vechtpartijen. Schade aan brillen, lenzen of 
gehoorapparaten wordt in uitzonderlijke gevallen vergoed. Bij twijfel raadpleegt U het secretariaat 
van de school, waar U ook terecht kunt voor alle administratief werk. Het is mogelijk dat Uw zoon 
/ dochter door de rechter aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval. Dan is hij / zij verplicht 
de schade te betalen. Daarom is het aan te raden een familiale verzekering af te sluiten. In dit 
geval immers vergoedt deze verzekering de schade. 
 
5.6. DE DAGINDELING 
 
De leerlingen zijn minstens 5 minuten voor het begin van de lessen aanwezig. 
Regelmatige laattijdigheid wordt gesanctioneerd. 
 
    Schooluren     Toezicht 
 
maandag  van 10.20u tot 12.00u   van 10.00u tot 16.35u  
    van 12.50u tot 16.20u 
dinsdag  van 08.30u tot 12.00u    van 08.10u tot 16.35u 
    van 12.50u tot 16.20u 
woensdag  van 08.30u tot 12.00u   van 08.10u tot 12.30u 
donderdag  van 08.30u tot 12.00u     van 08.10u tot 16.35u 
    van 12.50u tot 16.20u     
vrijdag   van 08.30u tot 12.00u     van 08.10u tot 16.35u 
    van 12.50u tot 16.20u     
 
    Speeltijden 
 
voormiddag  2de,3de,4de en 5de jaar   van 10.10u tot 10.20u 
    observatiejaar    van 10.30u tot 10.40u 
namiddag  2de,3de,4de en 5de jaar   van 14.30u tot 14.40u 
    observatiejaar    van 14.45u tot 15.00u 
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5.7. AFWEZIGHEDEN 
 
1. Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan 
alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De vrije dagen vind je in 
de schoolkalender. Ook bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale 
schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. 
Indien je om een ernstige reden niet aan een van deze activiteiten kan deelnemen, dan 
bespreken je ouders dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde en moeten ze dit schriftelijk 
motiveren. 
 
2. De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe om volgende redenen: - omdat je 
ziek bent of een ongeval hebt gehad; 
 
- familieraad 
 
- omdat je de begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van iemand 
die bij jou thuis inwoont, moet bijwonen; 
 
- omdat je opgeroepen of gedagvaard bent voor een rechtbank; 
 
- omdat de school door overmacht niet bereikbaar of ontoegankelijk is; 
 
- omdat je onderworpen bent aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg of de jeugdbescherming (bv. plaatsing in een instelling door de jeugdrechter); 
 
- omdat je proeven moet afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
- omdat je een preventieve schorsing hebt gekregen, of bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk werd 
uitgesloten (zie orde- en tuchtreglement). 
 
3. Er zijn bijzondere regels voor: 
 
- topsporters: wie door de selectiecommissie het topsportstatuut A of B kreeg toegekend, kan 
maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien of 
wedstrijden (maar niet voor de training). 
 
- moslims, Joodse en orthodoxe leerlingen: wanneer je ouders vooraf melden dat je zal 
deelnemen aan het beleven van een van de volgende feestdagen, heb je vrij: 
 
- moslims: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 
- Joodse leerlingen: het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 
Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het 
Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); 
- orthodoxe leerlingen: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren 
waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest 
- leden van de raad van bestuur of van de algemene vergadering van de Vlaamse 
scholierenkoepel vzw: zij kunnen deelnemen aan activiteiten verbonden aan hun lidmaatschap. 
 
4. Voor andere afwezigheden heb je de toestemming van de directeur of zijn afgevaardigde nodig.  
 
Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Wij denken aan afwezigheden wegens: 
 
- persoonlijke redenen; 
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- het overlijden van een van je ouders, een broer of zus, een van je grootouders, iemand die bij 
jou thuis inwoont; 
 
- je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of – behalve voor 
topsporters – een sportmanifestatie; 
 
- laattijdige inschrijving na aanvang van het schooljaar; 
 
5. De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de 
afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn 
afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid 
delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 
 
6. Je moet uiteindelijk voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen. 
Voor afwezigheden om medische reden bestaan er vaste regels: 
 
- een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens 
ziekte van een, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Dan breng je gewoon een 
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders binnen; 
 
- een medisch attest is wel nodig bij langdurig en veelvuldig schoolverlet: 
 
- ben je vier of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek (d.i. een lange afwezigheid), dan 
volstaat een verklaring van je ouders niet; 
 
- heb je gewoon schoolverlet reeds vier maal uitsluitend verantwoord met een ondertekende 
verklaring van je ouders, dan moet je vanaf dan ook voor elke korte afwezigheid van een, twee of 
drie opeenvolgende kalenderdagen een medisch attest binnenbrengen 
 
Een medisch attest is slechts rechtsgeldig indien het is uitgereikt door een geneesheer, een 
geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of de administratieve 
diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo. 
 
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 
 
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken 
heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ... 
 
Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als 
spijbelen. 
 
Als je ziek valt tijdens de proefwerken moet je steeds een medisch attest inleveren. 
Kan je wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen of het geheel van het vak 
lichamelijke opvoeding, dan moet je aan je huisarts een "medisch attest voor de lessen 
lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school" vragen zodat kan worden uitgemaakt wat 
wel en wat niet kan in deze lessen. 
 
Kan je regelmatig of gedurende langere tijd niet deelnemen aan deze lessen, dan zal je een 
vervangtaak krijgen. 
 
De wettiging gebeurt wanneer je terug op school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende 
lesdagen ziek zijn, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen 
 
7. Ben je langdurig afwezig ten gevolge van gezondheidsproblemen dan heb je onder bepaalde 
voorwaarden recht op onderwijs aan huis, m.n.: LET OP!: Niet voor A.B.O.-leerlingen! 
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- je dient meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig te zijn op school wegens ziekte of 
ongeval; 
- je verblijft op een afstand van maximum 20 km van de school; 
- via je ouders dien je een schriftelijke aanvraag in bij de directeur op basis van een medisch 
attest waaruit blijkt dat je onmogelijk halftijds of meer naar school kan gaan, maar wel onderwijs 
mag volgen. 
 
Kan je wegens ziekte, handicap of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar 
niet in één schooljaar volgen, dan kan de klassenraad een spreiding van het lesprogramma over 
twee schooljaren toestaan. 
 
8. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je 
de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, 
beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet 
inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders 
meegedeeld. 
 
9. Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd kan afwezig zijn. Leren 
en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren 
worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij 
moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw 
positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. 
Indien je niet positief inspeelt op onze begeleidingsinspanningen – je blijft spijbelen of bent zelfs 
spoorloos –, dan kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven en/of om je dossier als 
zorgwekkend door te spelen naar het departement Onderwijs. 
 
10. Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit 
onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigd. 
 
11. Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? 
 
Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak 
lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke 
opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan 
uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan 
zal je een vervangtaak krijgen. 
 
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de 
klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast 
lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke 
opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal 
opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden 
voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, 
maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 
 
12. Vrijstelling van vakken 
 
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke 
opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te 
verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast 
worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de 
vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een andere vak opleggen. 
Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om 
vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag 
onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 
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13. Van school veranderen tijdens het schooljaar 
 
Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit 
onmiddellijk aan de school. 
 
6. VAN EN NAAR DE SCHOOL 
 
 
6.1. LEERLINGEN DIE MET DE LIJNBUS KOMEN 
 
Op de lijnbus verwachten we een correcte houding tegenover de bestuurder en de medereizigers.  
De controleur van de lijnbus kan een leerling tijdelijk of definitief verbieden de lijnbus te 
gebruiken. Bij klachten over gedrag van leerlingen op de lijnbus, zal de school sanctioneren. 
 
 
6.2. LEERLINGEN DIE MET DE FIETS OF BROMFIETS KOMEN 
 
Fietsen en bromfietsen worden in de fietsenstalling geplaatst. Daar is toezicht. De fiets of 
bromfiets moet wettelijk in orde zijn.  Het gebruik van fietsen en bromfietsen op de wegen van de 
school is verboden. 
Bij het verlaten van de school worden fietsers en voetgangers bij het oversteken van de 
Bethaniënlei begeleid door een gemachtigde opzichter. Iedereen volgt hierbij de instructies van 
deze gemachtigde opzichter: de fietsers en  bromfietsers stappen af en steken de straat over met 
hun fiets of bromfiets aan de hand. 
 
 
6.3. LEERLINGEN DIE MET DE AUTO NAAR SCHOOL KOMEN 
 
Deze leerlingen hebben geen toelating om gebruik te maken van de personeelsparking en dienen 
bijgevolg op straat of op de gemeentelijke parking te parkeren. Het voertuig dient wettelijk in 
orde te zijn. 
 
6.4. LEERLINGEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET LEERLINGENVERVOER 
 
Het vervoer voor  rechthebbende leerlingen is gratis, niet-rechthebbende leerlingen betalen een 
bijdrage die overeenkomt met de  tarieven van “De Lijn”.  Deze bijdragen worden driemaal per 
schooljaar aangerekend en moeten stipt betaald worden. Bij niet-betalen wordt de leerling niet 
meer toegelaten tot dit leerlingenvervoer.   
 
De leerlingen dienen zich correct te gedragen en zich aan deze afspraken te houden.  Door het 
ondertekenen voor akkoord van dit schoolreglement verklaren de ouders / verantwoordelijken 
zich ook akkoord. De afspraken leerlingenvervoer vind u achteraan in dit schoolreglement (zie 
bijlage 1). 
 
Leerlingen die dit reglement niet respecteren, kunnen tijdelijk of definitief verbod krijgen om 
gebruik te maken van het leerlingenvervoer. In dit geval worden de ouders / verantwoordelijken 
telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij opmerkingen kunnen ouders / 
verantwoordelijken steeds terecht bij Mevr. Elif Korkut  ( 0493/078 009 ). Het is verboden zich 
rechtstreeks tot de busmaatschappijen, - chauffeurs of begeleiders te wenden. 
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7. SCHOOL-REKENINGEN  
 
 
7.1. SCHOOLREKENING  
  
Per trimester ontvangt U een schoolrekening.  Deze bestaat uit de vaste bijdragen voor 
refterkosten, de aankopen van leerlingenboek / rapporten en de bijdrage voor  kopieerwerk. 
Interne en semi-interne leerlingen hoeven geen refterkosten te betalen. In de refterkosten zijn de 
huur van de lokalen en de drank inbegrepen. 
 
ABO-leerlingen betalen de helft van de refterkosten van de andere leerlingen en een bijdrage voor 
druk- en kopieerwerk. Interne en semi-interne leerlingen dienen geen refterkosten te betalen. 
 
Bij de volgende extra-muros activiteiten vragen we een bijdrage in de kosten:  
 -  sportdagen 
 - de driedaagses voor alle jaren, de Schakel, OV4 en ABO 
 - leeruitstappen (bij extra uitstappen die niet voorzien werden bij de druk van dit 
regelement kan een extra bijdrage in de kosten gevraagd worden) 
 
De ouders zijn verplicht deze schoolrekening te betalen.  Elke school moet veel moeite doen om 
financieel het hoofd boven water te houden.  Het is dan ook niet ernstig ten opzichte van de 
school en de andere ouders, wanneer schoolrekeningen systematisch onbetaald blijven.   
Indien de schoolrekeningen niet tijdig betaald zijn, worden de ouders hiervan schriftelijk 
verwittigd. Alle bijkomende onkosten die hierdoor ontstaan worden aangerekend.  Bij 
herhaaldelijk weigeren van betaling, schakelt de school het incasso-bureau  van het schoolbestuur 
in. Ouders met betalingsmoeilijkheden kunnen hiervoor steeds een regeling treffen met de 
boekhouding (Kathleen Cynsmans 0473/82 05 50). 
 
In het observatiejaar wordt een extra bijdrage voor de werkstukken aangerekend van 25 euro per 
jaar.  De leerlingen krijgen deze werkstukken mee nar huis. 
 
OBS Externe leerling Interne 

leerling 
Algemene kosten   
refter € 70  
agenda € 6 € 6 
kopieerwerk+rapport € 54 € 54 
huur werkmateriaal € 20 € 20 
werkstukken € 25 € 25 
Activiteiten   
uitstappen € 35  € 35  
3-daagse € 75 € 75 
totaal € 285,00 

 
€ 215,00 
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Tweede, derde jaar Externe leerling Interne 
leerling 

Algemene kosten   
refter € 70  
agenda € 6 € 6 
kopieerwerk+rapport € 54 € 54 
huur werkmateriaal € 20 € 20 
Activiteiten   
uitstappen € 35  € 35  
3-daagse € 75 € 75 
totaal € 260,00 € 190,00 

 
 
Vierde jaar Externe leerling Interne 

leerling 
Algemene kosten   
refter € 60  
agenda € 6 € 6 
kopieerwerk+rapport € 54 € 54 
huur werkmateriaal € 20 € 20 
Activiteiten   
uitstappen € 35  € 35  
3-daagse € 75 € 75 
totaal € 250,00 € 190,00 

 
 
VIJFDE JAAR Externe 

leerling 
Interne 
leerling 

ABO + ABO Schakel  

Algemene kosten   Algemene kosten  
refter € 60  refter € 35 
agenda € 6 € 6   
drukwerk+rapport € 54 € 54 drukwerk € 20 
Lessen huishouden € 10 € 10   
huur werkmateriaal € 20 € 20   
Activiteiten   Activiteiten  
uitstappen € 15 € 15 uitstappen € 64 
3-daagse Achouffe € 75 € 75 3-daagse Parijs € 185 
totaal € 240,00 € 180,00 totaal € 304,00 

 
De Schakel OBS, 
2de en 3de jaar 

Externe 
leerling 

Interne 
leerling 

Algemene kosten   
agenda € 6 € 6 
drukwerk+rapport € 74 € 74 
Refterkosten € 40  
huur werkmateriaal € 20 € 20 
Activiteiten   
schakelactiviteiten € 50 € 50 
uitstappen € 20 € 20 
3-daagse € 75 € 75 
totaal € 285,00 € 245,00 
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De Schakel 4de jaar 
en 5de jaar 

Externe 
leerling 

Interne 
leerling 

Algemene kosten   
agenda € 6 € 6 
drukwerk+rapport € 74 € 74 
Lessen huishouden € 10 € 10 
Refterkosten € 40  
huur werkmateriaal € 20 € 20 
Activiteiten   
schakelactiviteiten € 50 € 50 
uitstappen € 20 € 20 
3-daagse € 75 € 75 
totaal € 295,00 € 255,00 
   

 
OV4 Externe 

leerling 
Interne 
leerling 

Algemene kosten   
agenda € 6 € 6 
drukwerk+rapport € 74 € 74 
Refterkosten € 40  
Onkosten labo € 20 € 20 
Activiteiten   
OV4-activiteiten € 50 € 50 
uitstappen € 20 € 20 
3-daagse € 75 € 75 
totaal € 285,00 € 245,00 

 
7.2. ANDERE BIJDRAGEN 
 
7.2.1.  HOOFDACTIVITEITEN 
 
Bij een aantal extra-muros activiteiten , driedaagses, sportdagen en leeruitstappen vragen we een 
bijdrage in de kosten. Deze zijn opgenomen in de algemene schoolfactuur.   
 
7.2.2. ANDERE ACTIVITEITEN  
 
In de loop van het schooljaar kunnen er nog andere initiatieven genomen worden. Van deze 
initiatieven worden de ouders steeds op de hoogte gebracht via een nieuwsbrief. Ook hiervoor kan  
een bijdrage gevraagd worden. Bij niet-deelname zijn de leerlingen verplicht op school aanwezig 
en krijgen ze pedagogische activiteiten.  
 
7.3. TURNKLEDIJ, WERKPAKKEN EN VEILIGHEIDSSCHOENEN 
 
De leerlingen dragen de correcte turnkledij, beschikken over een werkpak en, indien nodig, over 
veiligheidsschoenen. We dringen erop aan dat de leerlingen deze kledij zelf aankopen. Hiervoor 
kunnen ze terecht in onze school bij de (TA) technisch adviseur van de opleiding. In het begin van 
het schooljaar ontvangen de ouders  een bestelformulier. Eénmaal deze som ontvangen, krijgt de 
leerling het gevraagde.  
 
Opleiding werkpak prijs/stuk (richtprijzen) 
Observatiejaar blauw werkpak  

   - bij huur 
 
€ 7 

hoeklasser donkerblauw werkpak € 25 
schilder-decorateur wit werkpak € 25 
meubelstoffeerder blauw-grijze stofjas € 25 
magazijnmedewerker blauw-grijze stofjas € 25 
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tuinbouwarbeider Blauwe vest en broek € 25 
werkplaatsschrijnwerker Blauwe vest en broek € 25 
metselaar Blauwe vest en broek € 25 
BGV T-shirt School T-shirt met logo € 5 
veiligheidsschoenen  € 22 
turnpak en polohemdje € 15 

 
werkpakken 
 
De leerlingen dragen werkpakken met dezelfde kleur per opleiding alsook een T-shirt met logo 
van de school. 
 
turnkledij 
 
De leerlingen dragen een blauw broekje, een grijs polo-hemdje en sportschoenen, liefst met witte 
zolen. De sportschoenen mogen alleen en uitsluitend in de sporthal gedragen worden. 
 
veiligheidsschoenen 
 
Om veiligheidsredenen verplichten we de leerlingen van de opleidingen metselaar, 
tuinbouwarbeider, hoeklasser, werkplaatsschrijnwerker en magazijnmedewerker om 
veiligheidsschoenen te dragen. Veiligheidsschoenen zijn schoenen die voorzien zijn van een stalen 
tip en stalen zool, zodat bij het vallen van een zwaar of een scherp voorwerp de voet en de tenen 
niet gekwetst worden. 
 
 
 PBM-Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Voor een aantal opleidingen voorziet de wet dat de leerlingen voorzien zijn van persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het gebruik van gevaarlijk materiaal of machines.  Deze dienen door de 
leerlingen aangeschaft te worden. 
 
Voor de opleiding tuinbouwarbeider : 

 Werkhandschoenen 4,25 euro per paar 
 Gehoorbescherming (vanaf het 4de jaar ) : 11 euro 

Voor de opleiding werkplaatschrijnwerker : 
 

 Gehoorbescherming : 11 euro 

Voor de opleiding hoeklassen : 
 

 Gehoorbescherming : 11 euro 
 Veiligheidsbril : 3,5 euro 
 Lashandschoenen : 4 euro 

7.4. NIET-VERPLICHTE AANKOPEN 
 
7.4.1. GEBRUIK GEREEDSCHAP 
 
Voor het gebruik van de gereedschappen (klein werkmateriaal) in de afdelingen rekenen we een 
bedrag van 20 euro per leerjaar aan. 
 
7.4.2. AANKOOP WERKSTUKKEN 
 
Veel werkstukken die onze leerlingen maken, worden te koop aangeboden. De prijzen worden 
mee bepaald door de richtlijnen van het departement.  De ouders krijgen voorrang op andere 



22 
 

kopers. 
 
 

8. INSPRAAK: OUDERS ZIJN WELKOM IN DE SCHOOL 

De inspanningen van zowel de ouders als de school kunnen slechts resultaat opleveren als beiden 
goed samenwerken. Dit veronderstelt een geregeld contact dat op verschillende manieren tot 
stand kan komen. 
 
8.1. BEZOEK 
 
Indien U Uw zoon of dochter in onze school opzoekt, biedt U zich eerst aan op het secretariaat. 
Leerlingen worden niet afgehaald in de gangen of in de lokalen. 
 
 
8.2. HET PERSOONLIJK CONTACT 
 
Indien ouders bepaalde problemen wensen te bespreken, is dit steeds mogelijk. Een telefonisch 
contact met de adjunct-directeur of met de zorgcoördinator volstaat om zeer vlug een afspraak te 
bekomen.  U wordt dan ontvangen door de adjunct-directeur of de zorgcoördinator. In geval er 
zich op school moeilijkheden voordoen met een leerling worden de ouders schriftelijk of 
telefonisch gecontacteerd. Ook dan zal er een afspraak gemaakt worden om tot een oplossing te 
komen. De adjunct-directeur kan steeds doorverwijzen naar de directeur. 
 
 
8.3. HET LEERLINGENBOEK  
 
Via het leerlingenboek blijven ouders en school voortdurend met elkaar in contact. Daarom 
vragen we de ouders dagelijks het leerlingenboek na te kijken en het éénmaal per week te 
ondertekenen. 
 
8.4.  DE OUDERCONTACTAVONDEN 
 
We organiseren heel wat oudercontacten en info-avonden.   
We organiseren voor de volledige school 2 oudercontacten waarbij we op een handelingsgerichte 
manier samen met de ouders , de leerlingen en de leraars een individueel handelingsplan (IHP) 
opmaken en evalueren. 
 
Zo stellen we in het begin van het schooljaar de werking en de structuur van het observatiejaar 
voor. Op donderdagavond voor de Kerst-, Paas- en Zomervakantie is er een oudercontact waarop 
de rapporten afgehaald kunnen worden.  Op het einde van het tweede trimester worden de 
verschillende ateliers aan de ouders van de leerlingen van het observatiejaar voorgesteld.  
In het tweede trimester gaan we na welke mogelijkheden er in onze school zijn na het 5de jaar en 
stellen we de werking van ABO (alternerende beroepsopleiding) voor. 
 
 
8.5. DE UITREIKING VAN HET KWALIFICATIEGETUIGSCHRIFT 
 
Op het einde van het vijfde jaar worden de kwalificatiegetuigschriften uitgereikt. Op deze 
plechtigheid zijn de laatstejaarsleerlingen, hun ouders en familieleden uitgenodigd. 
 
 
8.6.  De opendeurdag 
 
Ieder jaar organiseren wij in het derde trimester een opendeurdag . Dan stelt de school haar 
werking en het werk van de leerlingen tentoon. Iedereen is hierop uitgenodigd. Op die dag zijn 
ook alle personeelsleden beschikbaar. 
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8.7.  SCHOOLFOTO’s 
 
Personeel van de school neemt regelmatig foto’s van klasgroepen, schoolactiviteiten en 
dergelijke.  Uiteraard staan er ook leerlingen op deze foto’s.  Deze foto’s worden enkel gebruikt 
voor schoolinterne publicatie, voor het jaarboek , voor publicitaire doeleinden en soms voor het 
opsmukken van de website van de school . 
 
Ouders die liever niet hebben dat de school foto’s gebruikt waarop hun kind staat, kunnen 
hiertegen bezwaar aantekenen. De school wenst u overigens te garanderen dat wij zeer 
zorgvuldig omspringen met de privacy van onze leerlingen. 
 
 
 
9. ONZE LEERLINGEN HEBBEN RECHTEN EN PLICHTEN 

 
De leerlingen dragen steeds hun leerlingenboek bij zich. Hierin staan “Onze tien leefregels” 
vermeld. Door dit te ondertekenen, verklaren ze zich ermee akkoord. Door het ondertekenen van 
dit schoolreglement verklaren de ouders / verantwoordelijken zich ook akkoord met deze 
leefregels, die vermeld staan in bijlage 2. 
 
Mag ik Uw aandacht vragen voor enkele punten die stipt opgevolgd dienen te worden: 
 
 
9.1. SCHOOLRAPPORT 
 
Alle leerlingen krijgen regelmatig een schoolrapport mee naar huis. Nadat U dit ondertekend hebt, 
bezorgen ze het terug aan de leraar.  
 
9.2. LEERLINGENBOEK 
 
Het leerlingenboek dient U wekelijks te handtekenen. Wanneer leerlingen hun leerlingenboek niet 
bij hebben, kunnen ze gesanctioneerd worden.  
 
 
9.3. NIET-DEELNAME GYM-LES 
 
Alleen een attest van de geneesheer kan een leerling vrijstellen van deelname aan de gymles. 
 
 
9.4. KLEDIJ 
 
Indien de kledij en het persoonlijk gereedschap steeds voorzien zijn van de naam van Uw  
zoon of dochter, raakt het minder vlug verloren. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor het verlies van kledingstukken of persoonlijke voorwerpen. 
 
Wij houden ons het recht voor om leerlingen met aanstootgevende kledij de toegang tot de school 
te ontzeggen.  De directie bepaalt wat “aanstootgevend” is. 
 
9.5. VERLOREN VOORWERPEN 
 
Verloren voorwerpen kunnen teruggevraagd worden tot het einde van het schooljaar. Daarna 
worden die bezorgd aan organisaties voor noodlijdenden. 
 
9.6. MIDDAGPAUZE 
 
Leerlingen mogen tijdens de middag de school verlaten op voorwaarde dat ze afgehaald en ver- 
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gezeld worden van een ouder of indien ze in het bezit zijn van een schriftelijke toelating van de 
ouders. Deze toelating moet de naam en het telefoonnummer van de volwassene vermelden waar 
de leerling tijdens de middag zal verblijven.  
Rondlopen op straat, naar een café of winkel gaan wordt niet toegelaten en bestraft. 
 
9.7. DRUGS 
 
In het begin van ieder schooljaar worden er met de leerlingen afspraken gemaakt i.v.m. drugs op 
school. De bedoeling is een klimaat van vertrouwen te creëren, waarbij de leerlingen uitgenodigd 
worden om te praten indien ze problemen hebben met drugs. Ze kunnen dan rekenen op steun en 
hulp. Bij gebruik van drugs binnen de school volgen er sancties en worden de ouders / 
verantwoordelijken verwittigd. Drugs verkopen of doorgeven aan andere leerlingen leidt tot een 
tuchtmaatregel. 
 
De school heeft een Drug-preventie-team (DPT).  Het DPT organiseert preventie-activiteiten in 
verband met zowel legale (tabak, alcohol) als illegale drugs.  Het DPT biedt ook professionele hulp 
aan leerlingen die een probleem met drugs hebben. 
 
De speciale afspraken in verband met middelengebruik kan je terugvinden in de bijlage 4. 
 
9.8. ONDER INVLOED 
 
Als een leerling zich onder invloed van drank of drugs op school bevindt, worden de ouders / 
verantwoordelijken ervan verwittigd dat ze de leerling onmiddellijk moeten komen afhalen.  
Daarop volgt automatisch een preventieve uitsluiting.  
 
Sinds 1 september 2008 is roken op elke school verboden.  Dit verbod geldt van 6.30u tot 18.30u 
zowel binnen als buiten de schoolgebouwen.  Overtreders krijgen een schrijfstraf en zullen hun 
rookwaren dienen af te geven tot het einde van die dag. 
 
9.9. GSM , MP3-SPELER, PSP en dergelijke / pesten en cyberpesten 
 
Het gebruik van een GSM is alleen toegestaan tijdens de middagonderbreking van 12.00u tot 
12.50u. De leerkrachten nemen de GSM’s van de leerlingen van 08.30u tot 12.00u en van 12.50u 
tot 16.20u in bewaring. 
Leerlingen die deze afspraak niet respecteren worden gesanctioneerd.  
Een in beslag genomen toestel kan steeds ’s avonds terug opgehaald worden.  Het maken van 
geluidsopnamen, foto’s of filmpjes met een GSM of een ander technologisch gadget van leerlingen 
of personeel op school is in strijd met de wet.  Bij misbruik zal de school automatisch de politie 
inschakelen.   
 
(CYBER)PESTEN  
 
Bij de start van het schooljaar wordt er met de leerlingen afspraken gemaakt rond pesten in het 
algemeen en cyberpesten specifiek. Via lessen en gesprekken wordt er preventief rond pesten 
gewerkt.  
 
Leerlingen die gepest worden of getuige zijn van pesterijen kunnen steeds in gesprek gaan met 
hun leerkrachten, zorgcoördinator en/of directie. Bij (cyber)pestsituaties worden de ouders / 
verantwoordelijken van de betrokken leerlingen verwittigd. Samen wordt er naar een oplossing 
gezocht. De school zal steeds proberen om zoveel mogelijk herstelgericht om te gaan met 
pestproblemen. Indien nodig zal de school overstappen naar tuchtmaatregelen. 
 
Cyberpesten is een fenomeen dat in onze huidige technologische maatschappij meer en meer 
voorkomt. Het gebruik van computer, smartphone of gsm om anderen te pesten kunnen wij als 
school niet toelaten. Leerkrachten trachten de leerlingen te ondersteunen om op een bewuste en 
verantwoordelijke manier om te gaan met media en online communicatie. En om hen te 
sensibiliseren rond de gevolgen van cyberpesten.  
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Indien u zich zorgen maakt rond cyberpesten: 

- Meldt u dit zo snel mogelijk op school aan de zorgcoördinator van de afdeling. 
- Bewaart/verzamelt u zoveel mogelijk bewijzen op de computer of GSM van uw zoon of 

dochter. 
- Raadt u uw zoon of dochter aan voorlopig de daders te negeren. Indien mogelijk sluit u 

alle vormen van online communicatie tussen uw kind en de daders af vb. facebook, 
snapchat, twitter, instagram, whatsapp,.. 

 
De mogelijkheid van een school om te reageren op cyberpesten is eerder beperkt. De school heeft 
niet altijd de middelen of bevoegdheid om een online onderzoek uit te voeren. Daarom zal in 
gevallen van ernstig cyberpesten; de ouders/verantwoordelijken aangeraden worden om samen 
met hun kind een aangifte te doen bij de lokale politie. Een andere mogelijkheid is het online 
meldpunt eCorps (www.ecorps.be). 
 
Cyberpesten vindt niet enkel plaats tussen leerlingen onderling. Indien een leerling 
negatieve/kwetsende woorden of beelden plaatst over een leerkracht, zal hiervoor sanctioneren 
worden opgetreden. 
 
 
9.10. OORBELLEN, RINGEN, KETTINGEN, PIERCINGS,TATOEAGES EN HAARTOOI 
 
We wensen een verantwoorde en pedagogische houding aan te nemen tegenover 
modeverschijnselen en jongerencultuur. 
 
Het hoort tot onze opvoedingsopdracht om leerlingen duidelijk te maken dat niet alles mooi en 
hygiënisch is. 
 
We wensen een sober gebruik van lichaamssieraden.   
 
Aanstootgevende sieraden, piercings, tatoeages, kapsel en dergelijke kunnen aanleiding geven tot 
definitieve uitsluiting uit de school. In de praktijklessen dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd 
te worden. 
 
De directie beslist wat al dan niet overdreven of aanstootgevend is. 
 
9.11. SCHOOLONBEKWAAMHEID 
 
Het gebeurt soms dat een leerling omwille van zijn gedrag niet langer schoolbekwaam is.  
Voorbeelden zijn het regelmatig gaan lopen uit de lessen, het voortdurend weigeren van 
opdrachten of agressie naar anderen of zichzelf toe.  In dit geval   worden de ouders / 
verantwoordelijken ervan verwittigd dat ze de leerling onmiddellijk moeten komen ophalen. 
Daarop volgt automatisch een preventieve uitsluiting.  
 
9.12.ROOKVERBOD 
 
Roken op school is verboden voor alle leerlingen, personeelsleden en bezoekers.(Decreet 
6/06/2008)  Leerlingen die roken op school worden gesanctioneerd. 
 
9.13.ONDERWIJS AAN HUIS 
 
Leerlingen die langdurig ziek zijn (meer dan 21 ononderbroken kalenderdagen) hebben recht op 
onderwijs aan huis.  Hiervoor dienen de ouders een schriftelijke aanvraag te doen bij de directie 
van de school. 
 
 
 
9.14. Zorgcontracten 
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Sommige van onze leerlingen hebben het heel moeilijk om voltijds school te lopen. Als school willen 
wij ook aan deze leerlingen de gepaste zorg en ondersteuning aanbieden zodat ook zij de 
einddoelstelling van OV3 kunnen behalen: integratie in het gewone werk- en leefmilieu. Deze extra 
ondersteuning kan aan hen geboden worden door de uitwerking van een individueel traject in de 
vorm van een zorgcontract.  
 
Wat houdt een zorgcontract in?   
 
De leerling draait voor minimum 1 dag per week mee in een bedrijf en dit gedurende een langere 
periode. De overige dagen komt de leerling gewoon naar de school en/of krijgt hij/zij onderwijs aan 
huis. De taken die de leerling vervult zijn afhankelijk van het soort bedrijf: poetswerk, 
magazijnwerk, tuinaanleg, dierenverzorging…  
Het werk dat de leerling doet, is onbezoldigd. In ruil daarvoor verwachten wij van het zorgbedrijf 
dat ze de leerling begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling. Vanaf de opstart tot de afsluiting van het 
contract wordt er door de school intensieve ondersteuning aangeboden. Onze coördinator van de 
zorgbedrijven en het CLB  bieden, zowel telefonisch als ter plaatse, de nodige ondersteuning aan. 
Voor meer informatie over zorgbedrijven kan u zich wenden tot Anja Hamaeckers . 
 
10. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 

 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze school te 
garanderen. 
 
10.1. ORDEMAATREGELEN 
 
Leerlingen die de goede werking van de school hinderen of het lesverloop storen, riskeren een 
ordemaatregel. Ook kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een 
geschreven begeleidingsplan. Deze moeten ertoe bijdragen dat de leerling zich in die mate 
aanpast dat een goede samenwerking met leerkrachten en/of medeleerlingen opnieuw mogelijk 
wordt. 
 
Ordemaatregelen die genomen kunnen worden door alle personeelsleden zijn: 
- een opmerking, een waarschuwing of een verwittiging 
- een schriftelijke opmerking in het leerlingenboek of in het rapport 
- een strafwerk 
-     de leerling laten nablijven tijdens de middagpauze of na schooltijd van 16.20u tot 17.00u.  
In het laatste geval worden de ouders steeds telefonisch op de hoogte gebracht door de        
zorgcoördinator. 
 
De directeur, de adjunct-directeur en de technisch-adviseur-coördinator kunnen een strafstudie 
buiten de schooltijd verplichten. Deze strafstudie heeft plaats op woensdag van 12.00 uur tot 
14.15 uur en op maandag van 08.30u tot 10.10u. In dit geval worden de ouders telefonisch of 
schriftelijk verwittigd en staan ze in voor het vervoer. Indien de leerling de strafstudie niet 
uitvoert, wordt hij onmiddellijk preventief geschorst en pas toegelaten tot de lessen na het maken 
van zijn strafstudie. 
 
De leden van het directieteam kunnen nog twee andere ordemaatregelen treffen: 
- een leerling tijdelijk uitsluiten uit de lessen en onder toezicht in een apart lokaal plaatsen 
- een leerling preventief schorsen. 
 
Bij preventieve schorsing wordt de leerling zo snel mogelijk door ouders / verantwoordelijken 
afgehaald en dient hij / zij tot nader bericht thuis te blijven. De directeur zal de ouders uiterlijk de 
daaropvolgende werkdag een aangetekende brief sturen waarin de gemotiveerde beslissing wordt 
meegedeeld en waarin de leerling en de ouders worden opgeroepen tot een onderhoud, eventueel 
in het bijzijn van een vertrouwenspersoon. 
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De preventieve schorsing eindigt nadat de directie  beslist heeft of er al dan niet een 
tuchtmaatregel genomen wordt.  
 
10.2. TUCHTMAATREGELEN 
 
Tuchtmaatregelen worden genomen indien de leerling gedragingen stelt die een gevaar vormen 
voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en / of die de verwezenlijking van het 
opvoedingsproject in gevaar brengen.  
 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
- een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken of uit alle lessen  
- een tijdelijke uitsluiting uit de school 
- een definitieve uitsluiting uit de school. 
 
Hierbij nog het volgende: 
 
- Tuchtmaatregelen worden genomen na de wettelijk voorgeschreven tuchtprocedure  
  ( zie bijlage ). 
- Tuchtmaatregelen worden alleen genomen door de directeur. Indien hij definitieve uitsluiting 
  overweegt, wint hij eerst het advies van de begeleidende klassenraad in. 
- Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting. 
  Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting, kunnen de        
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.  Het beroep 
schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. 
- Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. 
- Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening gehouden worden met gegevens die niet 
 vooraf zijn bekendgemaakt aan de ouders of die geen deel uitmaken van het tuchtdossier. 
 
Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve indien de ouders toelating geven. 
- Bij definitieve uitsluiting zoeken de school en het begeleidend CLB-centrum naar een andere 
  school. Dit “zoeken” houdt echter niet “het vinden” van een andere school in. 
- Het tuchtdossier kan niet overgedragen worden naar een andere school. 
 
Erg onbeschoft zijn tegenover personeelsleden, fysieke of verbale agressie tegenover 
leerkrachten, oorzaak zijn van een vechtpartij, andere leerlingen afpersen e.a. grove 
overtredingen leiden automatisch tot een ernstige tuchtmaatregel en kunnen een definitieve 
uitsluiting tot gevolg hebben.  
 
10.3. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 
 
1. Mondelinge waarschuwing door de leerkracht. 
2. Schriftelijke waarschuwing in het leerlingenboek of in het rapport. 
3. Schrijfstraf - extra huistaak - extra schooltaak. 
4. Berisping door de technisch adviseur of de technisch adviseur-coördinator. 
5. Schorsing uit de lessen. 
6. Strafstudie op woensdagnamiddag of maandagmorgen tijdens de uren van de klassenraad. 
7. Berisping door de directeur of de adjunct-directeur. 
8. Afsluiten van een begeleidingscontract. 
9. Gesprek met de directeur, samen met de ouders/verantwoordelijken. 
10. Tijdelijke uitsluiting uit de school. 
11. Definitieve uitsluiting uit de school. 
 
Het overzicht van de tuchtprocedure kan u terugvinden in bijlage 3. 
 
 
 
11. SLAGEN IS BELANGRIJK: WIE OORDEELT? 
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11.1. DE KLASSENRAAD    
 
De klassenraad vergadert o.l.v. de directeur en de adjunct-directeur en bestaat uit alle 
leerkrachten die bij de opleiding van de leerling betrokken zijn. De klassenraad bespreekt 
regelmatig: 
a. de houding in de klas 
b. de vorderingen 
c. de minder goede prestaties 
d. de resultaten die vermeld worden in het rapport 
e. de uitslagen van de proeven en de toetsen 
f. de resultaten van de stageperiode 
 
De klassenraad zoekt voor iedere leerling de meest efficiënte begeleiding en remediëring. De 
resultaten worden gebundeld in het individueel handelingsplan. De klassenraad beslist op het 
einde van ieder schooljaar of de leerling al dan niet mag overgaan naar een volgend leerjaar. Op 
het einde van het vijfde jaar geeft de klassenraad toelating tot deelname aan de kwalificatieproef. 
 
11.2. DE KWALIFICATIECOMMISSIE 
 
De kwalificatiecommissie beslist over het al dan niet toekennen van het kwalificatiegetuigschrift. 
Deze commissie bestaat uit leerkrachten en uit vakmensen uit de bedrijfswereld. 
 
11.3. BETWISTING VAN EEN BESLISSING 
 
Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad, vragen ze binnen de 
drie werkdagen een overleg aan bij de directeur.  
De te volgen procedure is verschillend voor OV3 en OV4 en kan je terugvinden in bijlage 5. 
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12. BIJLAGEN 
 
12.1.  BIJLAGE 1 : BUSREGLEMENT:    
 

1. Voor de leerlingen 
 

1.1 Afspraken in verband met het vertrek 
 

 De leerlingen zijn ten minste 5 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de bushalte. 
 De leerlingen wachten beleefd en stappen rustig op. 
 

1.2 Afspraken voor op de bus 
 

 De leerlingen gaan enkel zitten op de plaats die de busbegeleider hen geeft. 
 Als er gordels zijn, moeten deze gebruikt worden. 
 Skateboards of opgeplooide steps mogen na goedkeuring van de busbegeleiding meegenomen worden in de 

koffer.  Het meebrengen van fietsen is niet toegestaan! 
 Het is verboden van rond te lopen tijdens de rit of van plaats te wisselen. 
 De bus dient netjes gehouden te worden.  Alle schade aan de inrichting van de bus zal gefactureerd worden. 
 Het is toegestaan om te lezen, een MP3-speler, een spelcomputer of een GSM te gebruiken, mits gebruik van 

oortjes. Deze toestellen mogen géén hoorbaar geluid maken. De bus is geen plaats om huiswerk te maken. 
 Eten, drinken, snoepen of roken is ten strengste verboden op de bus. 
 Gevaarlijke voorwerpen zoals zakmessen, sigarettenaanstekers, … worden door de busbegeleider afgenomen en 

zijn enkel door de ouders bij de directie af te halen. 
 De leerlingen zijn beleefd tegenover alle anderen, zowel leerlingen als begeleiders, de chauffeur en de mensen op 

straat.  Grof taalgebruik of storend gedrag zal niet toegestaan worden. 
 

1.3 Voor wie zich niet houdt aan deze afspraken 
 

- Het busreglement maakt volledig deel uit van het schoolreglement.  Zolang de leerlingen niet afgestapt 
zijn, gelden alle regels van het schoolreglement, inbegrepen de orde- en tuchtmaatregelen. 

 
- Indien ik de regels overtreed, kan de directeur mij tijdelijk tot definitief de toegang tot het 

leerlingenvervoer verbieden. 
                                           1.4 Vertrek en aankomst op de school 

          
          -         Bij aankomst op de school met de schoolbus blijf ik op de school en ga ik naar mijn speelplaats. 
 

- Na het beëindigen van de lessen blijf ik wachten in mijn busvak op de speelplaats van het 4de paviljoen 
tot mijn schoolbus voorrijdt. 

      
2. Voor de ouders/verantwoordelijken 

 
 Een verandering van opstapplaats kan alleen om ernstige redenen. Dit wordt door de ouders minstens 3 dagen 

vooraf schriftelijk aangevraagd en moet door de directie goedgekeurd worden. 
 Het zelf brengen en ophalen van de leerling(e) kan alleen mits de busbegeleider op tijd wordt verwittigd (hetzij 

rechtstreeks, hetzij via de school). 
 Vanaf het ogenblik dat de leerlingen afstappen of tot het moment dat ze opstappen dragen de ouders de volle 

verantwoordelijkheid. De ouders moeten hun kinderen opvangen aan de kant van de weg waar de bus stopt.  
Gelieve tijdig aanwezig te zijn. 

 
Wanneer de ouders onregelmatigheden vaststellen, brengen ze de directeur van de betrokken school op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

12.2.  BIJLAGE 2 : ONZE LEEFREGELS:  
 Wij verwachten dat onze leerlingen dit reglement naleven. De leerkrachten bespreken uitvoerig met de leerlingen bij het begin van het schooljaar, 
zowel in ASV als BGV, dit reglement. Om een goede schoolsfeer- en opvoedingsklimaat te creëren zal het volledige schoolteam gedurende gans het 
schooljaar nauwgezet deze leefregels bewaken. 
 
LEERLINGENREGELEMENT  

 
1. Schoolteam = iedereen die op deze school werkt  
We gaan op een  respectvolle manier  met elkaar om. 
Bij een probleem  kan je elk lid van het schoolteam aanspreken om je te helpen. 
Als een personeelslid je een opmerking geeft of een opdracht, doe je wat er gevraagd  wordt. 
Je ouders* worden betrokken bij jouw leerproces. Zij worden regelmatig  
samen met jou uitgenodigd. Ze zijn ook altijd welkom voor een gesprek op school.   
(* Met ouders bedoelen we ook andere hulpverleners, zoals begeleiders, internaatsopvoeders, voogd, consulent.) 
 
2.  Als leerling heb ik rechten en plichten 
Ik heb recht op een rechtvaardige behandeling. 
Ik mag tegen iedereen  -  leerkrachten, zorgcoördinator, directie - op een beleefde  manier mijn mening zeggen.  
Als ik ergens heen wil of moet, vraag ik hiervoor toestemming en een toelatingsbriefje aan iemand van het schoolteam.   
 
3. Mijn houding 
Respecteer jezelf en de anderen.  
Je kan een fout maken. Als je beseft dat je een fout hebt gemaakt, probeer deze dan zo snel mogelijk te herstellen. 
Ik mag boos worden. Dingen stuk maken of anderen pijn doen mag niet.  
Pesten kan  niet. Via GSM of internet (mails, sociale netwerksites) leerlingen pesten kan ook niet. 
Ik steel niet, bedreig geen anderen en scheld niemand uit.  
In de klas en in de rij eet ik niet. 
Wat ik beschadig of verlies, moet ik betalen.  
Gebruik van alcohol, drugs en energiedranken zijn verboden. Ik kom niet onder invloed naar school. 
Ik overdrijf niet met frisdrank en snoepgoed. 
Tijdens de schooluren, verlaat ik het schooldomein niet.  
Ik ruil, leen, koop of verkoop niets aan andere leerlingen.  
Roken is niet toegestaan op de school. 
Ik respecteer de afspraken die gelden binnen ASV en BGV. 
Het maken van foto’s, filmpjes en geluidsopnamen van leerlingen of het schoolteam is verboden.  
 
4. Van en naar school 
Ook buiten het schooldomein doe ik geen medeleerlingen pijn en bedreig ik hen niet.  
Als ik naar school of huis ga, neem ik de veiligste weg.  
Ik plaats mijn fiets of brommer op slot in de fietsenstalling van het BuSO.  
Ik dool niet rond op school. Bij aankomst ga ik direct naar de speelplaats.  
’s Avonds ga ik meteen naar huis of wacht ik op de speelplaats op de schoolbus.  

 
5. Schoolvervoer 
Op de schoolbus ga ik op een respectvolle manier om met de busbegeleiding en mijn     medeleerlingen. 
Verdere afspraken kan je vinden in het busreglement. 
 
6. Godsdienst  
Ik doe mee met alle godsdienstlessen, ook als ik een ander geloof heb.  
 
7. Kledij en materiaal 
Mijn kledij is verzorgd. Ik overdrijf niet bij het dragen van lichaamsversiering (tatoeages, piercings, kapsel, kledij). De 
directie beslist of je kledij en/of lichaamsversiering toelaatbaar zijn binnen de school.  
Tijdens BGV draag ik mijn werkkledij. Tijdens de L.O.-lessen draag ik sportkledij. Het dragen van juwelen is om 
veiligheidsredenen verboden tijdens deze lessen.  
Ik heb steeds mijn agenda en het nodige schoolmateriaal bij. Wekelijks laat ik mijn agenda tekenen door mijn ouders. 
Mijn rapport wordt door mijn ouders getekend. Daarna bezorg ik het terug aan mijn leerkracht.   

 
8. Aan- en afwezigheid  
Ik ben leerplichtig. Mijn aanwezigheid wordt minstens 2x per dag gecontroleerd.  
Wanneer ik te laat kom, ga ik naar het secretariaat. Ik krijg daar een nota in mijn agenda die ik door mijn ouders laat 
ondertekenen.  
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Na een afwezigheid, ga ik eerst naar mijn zorgcoördinator en geef mijn afwezigheidsattest af. Mijn ouders waarschuwen de 
school vanaf de eerste dag van afwezigheid.   

 
9. Persoonlijke voorwerpen 
Ik breng geen dure voorwerpen mee. Doe ik dit toch, dan is dit op eigen risico.  
Mijn oortjes, MP3, PSP, … kan ik enkel gebruiken tijdens de pauzes.  
Ik geef mijn GSM(s) in bewaring bij de leerkracht van 8.30u tot 12.00u en van 12.50u tot 16.20u en zet deze af  bij het 
eerste fluitsignaal. 
Ik mag mijn GSM tussen 12.00u en 12.50u gebruiken.  
Vuurwerk, bommetjes en   gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en dolken, … zijn verboden. Ze worden afgenomen en niet 
teruggegeven.  

 
10. Sancties  
Als ik leerlingenreglement niet naleef, krijg ik een nota in mijn agenda. Daarnaast kan ik ook een straf krijgen: 
1. Schrijfstraf                   
2. Middagstraf    
3. Nablijven van 16.20 tot 17.00  
4. Strafstudie op woensdagnamiddag of maandagvoormiddag 
5. Tijdelijke uitsluiting met strafwerk op maat van de school  of de schoolbus. 
6. Definitieve uitsluiting van de school of de schoolbus 

 
 

12.3. BIJLAGE 3 : TUCHTPROCEDURE 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval 
is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.  
1. Begeleidende maatregelen  

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je 
ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: 
  een gesprek met de klastitularis;  
  een begeleidingsovereenkomst. Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast 
waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee 
verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de 
afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen 
dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal 
verlopen. 
 een time-out. Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een 
tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord 
gaan. 
 
2 Ordemaatregelen  
2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je de leefregels van de school schendt, 
kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht 
uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. 
Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.  
2.2 Welke ordemaatregelen zijn er?  
 een verwittiging;  
 strafwerk;  
 de tijdelijke verwijdering uit de les 
 een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens 
maximaal één lesdag; …  
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.  
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3 Tuchtmaatregelen  
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle schooldagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).  
3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel 
op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar 
of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of 
psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. 
het geval zijn:  
 als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;  
 als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;  
 als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.  
 
3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?  
 je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 
schooldagen (zie punt 4);  
 je kan definitief uitgesloten worden uit de school.  
 
3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een 
tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies 
van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad 
zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.  
 
3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? Een tuchtprocedure verloopt als volgt:  
 De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op 
een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.  
 Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.  
 Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De 
poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan 
bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.  
 Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie 
dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  
 In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 3.7).  
 
3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting 
kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de 
beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt:  
 Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:  
 De heer koen Oosterlinck, Voorzitter van de Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent 
 De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing 
van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De 
aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na 
verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor 
de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook 
daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: 
als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.  
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 Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs 
van ontvangst).  
 het beroep is gedateerd en ondertekend. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de 
redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.  
 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn 
verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie 
klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal 
nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De 
beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je 
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie 
de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw 
inkijken. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent 
enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de 
beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. De beroepscommissie streeft 
naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die 
aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen 
die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er 
bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 
beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter 
van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* 
met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.  
 
3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:  
 We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die 
mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen 
niet gebruikt worden.  
 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk 
toestemming geven.  
 Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.  
 Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het, blijf je bij ons administratief 
ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij 
het zoeken naar een andere school.  
 Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen 
we je administratief uitschrijven.  
 Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting 
administratief uitschrijven.  
 Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van 
jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.  
 
3.7 Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting 
van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel 
bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:  
 bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;  
 wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor 
medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of zijn afgevaardigde 
kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders 
mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve 
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schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan 
de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.  
 
3.8 Wat is een herstelgericht groepsoverleg?  Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, 
onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, 
vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de 
feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan 
een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten 
plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.   
 
4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de 
tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen 
of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve 
schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op 
school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun 
vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven 
waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische 
afspraken maken met jou en je ouders 
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12.4. BIJLAGE 4 : DRUGREGLEMENT 
 

Drugs op school 
 

Waarover hebben we het hier? Niet over drugs die je overal kan kopen: sigaretten, bier, wijn, sterke 
dranken, pillen. Daarover kunnen we een andere keer praten. 
Wel over drugs die je wettelijk niet mag gebruiken, kopen, of in je bezit hebben: hasj, coke weed, 
joints, trips, XTC-pillen en ga zo maar verder. 
 
Vele scholen zeggen dat ze geen leerlingen hebben die “illegale” (bij wet verboden) drugs gebruiken. 
Alle onderzoeken bewijzen echter het tegendeel. Elke school heeft leerlingen die drugs gebruiken, 
soms zelfs binnen de schoolmuren. 
 
Wij weten dat er ook binnen onze schoolmuren leerlingen zijn die drugs gebruiken, misbruiken of 
verkopen. De school weet dat een kleine minderheid van de leerlingen al in contact is geweest met 
drugs. 
 
De school keurt druggebruik helemaal niet goed. INTEGENDEEL! Onze school wil dat de leerlingen 
beseffen dat drugsgebruik gevaarlijk is en dat je het best niet uitprobeert. 
Druggebruik leidt dikwijls tot lichamelijke en geestelijke verslaving, concentratieproblemen, slechte 
rapporten, diefstal, AIDS, geldproblemen, problemen met je ouders of vrienden, wegzending van de 
school en …dit lijstje is verre van volledig. 
 
Daarom wil de school haar leerlingen niet in de kou laten staan. Wij willen leerlingen met een 
drugsprobleem in de eerste plaats helpen. 
Straffen is nooit de bedoeling. Wij willen dat er over drugs kan gepraat worden. Elke leerling die met 
drugs te maken heeft, willen wij helpen om alzo grotere problemen te voorkomen. 
 
Op onregelmatige tijdstippen zullen er grotere preventieve acties ondernomen worden.  
 
Graag maken we met jou de volgende afspraken: 
 

1. Als je drugs gebruikt, kan je dit ook aan iemand binnen de school vertellen. Je kan hiervoor 
een leerkracht, een opvoeder, een zorgcoördinator, of een ander personeelslid aanspreken. In 
dat geval zal je kunnen rekenen op hulp, vertrouwen en begeleiding. 

 
 

2. Als je drugs gebruikt binnen de school of het internaat, dan zullen er maatregelen volgen. 
 
 

3. Als je drugs verkoopt of doorgeeft aan leerlingen van de school, word je gestraft. Deze straf 
kan leiden tot definitieve verwijdering uit de school. Je naam kan dan aan de politie worden 
doorgegeven. 

 
 

4. Indien je vaststelt dat leerlingen drugs gebruiken of in hun bezit hebben, heb je eigenlijk de 
plicht dit te melden. Dit is geen ‘klikken’. Het is de enige manier om deze mensen te helpen. 

 
 

5. Je ouders hebben voor deze school gekozen. Zij verwachten dan ook ingelicht te worden over 
jou eventuele problemen. 

 
Wij hopen dat je dit begrijpt en meewerkt aan een gezonde school. 
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12.5. BIJLAGE 5 : Procedure betwisting klassenraad 
 
Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad (OV4) 
 
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders 
die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. 
Als je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de 
procedure in dit punt.  
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).  
1 Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende 
klassenraad, dit is de directeur. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de 
rapporten werden uitgedeeld. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te 
vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij 
buso.kristus.koning@fracarita.org . Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het 
overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden 
uitgedeeld. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de 
delibererende klassenraad, de directeur,  verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van 
welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit 
gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee.  
Er zijn twee mogelijkheden:  
• de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen 
nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;  
• de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het 
overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk 
samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per 
aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel 
de beslissing van de directeur, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, 
dan blijft de betwisting bestaan.  
2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders in een 
volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur. Die brief 
versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie:  
• ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende 
klassenraad(wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);  
• ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste 
gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).  
Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief 
van de school wordt ontvangen. Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het 
schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat 
aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep 
niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen:  
• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs 
van ontvangst).  
• het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden 
voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent 
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het 
beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad 
betwisten.  
 
3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn 
verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. 
Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds 
jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 



37 
 

beroepscommissie zijn. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot 
een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet 
verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen 
voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste 
beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie 
zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van 
het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.  
 
Beroepsprocedure tegen beslissing van klassenraad OV3  
 
1.6.1 Motivering van een attest beroepsonderwijs en informatie over overleg en beroepsprocedure 
De beslissing moet schriftelijk worden gemotiveerd. Dit kan onder uiteenlopende vorm.  
1.6.2 Overleg voorafgaand aan beroepsprocedure. Mits een vraag van de betrokken personen 
moet de directeur of zijn afgevaardigde met de betrokken personen een overleg plegen over het 
evaluatieresultaat binnen een redelijke termijn nadat ze dat resultaat in ontvangst hebben 
genomen. Tijdens het overleg maken beide partijen hun standpunt duidelijk. Daarbij moet er 
worden naar gestreefd om via een constructief gesprek een uitkomst te bereiken waarin elkeen 
zich kan vinden. Het overleg is dan ook geen onderdeel van de beroepsprocedure maar vormt een 
zogenaamde "bemiddelingsfase". Het overleg kan het volgende opleveren: 
 a. de directeur of zijn afgevaardigde is van oordeel dat de elementen die de betrokken personen 
aanbrengen niet van dien aard zijn om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen en 
beraadslagen. De betrokken personen nemen deze beslissing op de voorziene datum in ontvangst 
(ook: "geacht" te zijn ontvangen indien verzuim van ontvangst).  
b. de directeur of zijn afgevaardigde is van oordeel dat de elementen die de betrokken personen 
aanbrengen wel van dien aard zijn om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen en 
beraadslagen. Deze piste kan er voor de leerling op neerkomen dat hij met nieuwe toetsen, 
examens of andere opdrachten wordt belast vooraleer de klassenraad zich definitief uitspreekt of 
de toekenning van het attest of getuigschrift wordt gehandhaafd of dat een ander attest of 
getuigschrift wordt toegekend.  
 
1.6.3 Beroepsprocedure tegen de evaluatiebeslissingen van de klassenraad. Ook in 
opleidingsvorm 3 kan (net als in opleidingsvorm 4) een beroep ingesteld worden door ouders 
tegen de beslissingen van de klassenraad.  
Als de ouder of de meerderjarige leerling het niet eens is met het attest beroepsonderwijs, het 
attest van verworven bekwaamheden of het getuigschrift van verworven competenties dan kan hij 
de schooluitslag betwisten. De mogelijkheid voor de betrokken personen, na voorafgaand overleg 
met de directeur of zijn afgevaardigde, tot verhaal tegen een evaluatiebeslissing is decretaal 
verplicht. Met "evaluatiebeslissing" (i.c. een attest beroepsonderwijs, een attest van verworven 
bekwaamheden of een getuigschrift van verworven competenties) wordt dan bedoeld hetzij de 
enige beslissing van de klassenraad, hetzij de beslissing die is genomen nadat de klassenraad 
door de directeur of zijn afgevaardigde eventueel opnieuw is gehoord. 
 
1.6.4 Procedure. De beroepsprocedure omvat volgende stappen:  
1. de betrokken personen stellen het beroep in bij het schoolbestuur door middel van een 
gedateerd en ondertekend verzoekschrift dat ten minste het voorwerp van het beroep met 
feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren vermeldt; bij deze omschrijving 
kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd;  
2. het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie;  
3. het resultaat wordt uiterlijk 15 september  schriftelijk ter kennis gebracht aan de betrokken 
personen.  
 
1.6.5 Samenstelling beroepscommissie. Het schoolbestuur stelt een beroepscommissie in 
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12.6. BIJLAGE 6 : Antipestbeleid 
 

Antipestbeleid 

Wij proberen als school een zo warm mogelijk school- en leefklimaat te creëren. Wij leren onze 
leerlingen respect te hebben voor de verschillen tussen elkaar maar bovenal oog te hebben voor 
wat hen met elkaar bindt.  

In de klassen wordt er actief gewerkt rond samenhorigheid en over hoe je gepast om gaat met 
medeleerlingen en leerkrachten. Pesten wordt op school hoe dan ook niet getolereerd.   

Wat verstaan wij onder pesten?  

Pesten omvat voor ons alle herhaaldelijke handelingen uitgevoerd door één of meerdere leerlingen 
die een negatieve impact hebben op het welbevinden van de andere leerling. We denken hierbij 
aan : intimideren, bedreigen, uitschelden, afpersen, uitsluiten, fysiek aanvallen, cyberpesten, … 

Nieuwe media 

Leerkrachten trachten de leerlingen te ondersteunen om op een bewuste en verantwoordelijke 
manier om te gaan met media en online communicatie. Leerlingen worden ook gesensibiliseerd 
rond de gevolgen van cyberpesten.  
 
Cyberpesten is een fenomeen dat in onze huidige technologische maatschappij meer en meer 
voorkomt. Het misbruik van computer, smartphone of gsm om anderen te pesten kunnen wij als 
school niet toelaten.  
 
Melden van een pestprobleem 

Als een leerling slachtoffer is van pesterijen of er getuige van is, dan kan hij steeds terecht bij zijn 
klasleerkracht, zorgcoördinator en/of directie. Wij vragen ook aan ouders om bij (vermoedens van) 
pesten contact op te nemen met de betrokken zorgcoördinator.  

Toelichting werking NIMEMIJ! 

NiMEMIJ is een multidisciplinaire werkgroep tegen pesten.  
De werkgroep bestaat uit leerkrachten BGV en ASV, zorgcoördinatoren en CLB. Zij werken zowel 
beleidsmatig als leerkracht- en leerlingondersteunend.  

Ouders en leerlingen mogen hen steeds vrij contacteren op onderstaand adres: 
nimemij@busokristukoning.be om een pestprobleem te melden.  
  
Elke mail wordt met de nodige discretie en respect eerst intern binnen de   
   werkgroep besproken. Men kan steeds binnen de 48 uur een eerste mail 
terug verwachten. Tijdens weekends en vakanties kan dit langer duren. 
 
 Samen met de ouders en/of leerling en/of zorgcoördinator wordt bekeken   
   welke stappen er eventueel gezet moeten worden.  
   
Je mag ook anoniem een mail sturen.  
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Aanpak 

School 

Wanneer er gepest wordt kunnen wij als school enkele maatregelen nemen.  

 In eerste instantie worden bij (cyber)pestsituaties de ouders / 
verantwoordelijken van de betrokken leerlingen verwittigd. Samen wordt er 
naar een oplossing gezocht.  

o De school zal steeds proberen om zoveel mogelijk herstelgericht om te 
gaan met pestproblemen.  

o Indien nodig zal de school overstappen naar tuchtmaatregelen. 
 De school mag bij ernstige feiten de GSM of andere media van een leerling 

tijdelijk in beslag nemen als bewijsmateriaal.  
 Wanneer de veiligheid en/of het welbevinden van een leerling dusdanig in 

het gedrang komt zal de school de ouders van het slachtoffer aanraden om 
klacht in te gaan dienen bij de politie.   

 Cyberpesten vindt niet enkel plaats tussen leerlingen onderling. Indien een 
leerling negatieve/kwetsende woorden of beelden over een leerkracht online 
plaatst, zal hiervoor sanctionerend worden opgetreden. 
 

Ouders/ verantwoordelijken 

Als je als ouder merkt dat je kind gepest wordt, kan je zelf een aantal stappen ondernemen.  

 Meldt vermoedens van pesten zo snel mogelijk op school aan de 
zorgcoördinator van de afdeling. 

 Bewaar/verzamel zoveel mogelijk bewijzen op de computer of GSM van uw 
zoon of dochter (bv. het nemen van printscreens) 

 Raadt uw zoon of dochter aan om voorlopig de daders te negeren.  
 Indien mogelijk sluit u alle vormen van online communicatie tussen uw kind 

en de daders af (bv. facebook, snapchat, twitter, instagram, whatsapp,…), 
zorg wel eerst voor de nodige bewijzen. 

Bovenstaande stappen kunnen ook van toepassing zijn als je merkt dat je kind anderen pest. 
Wanneer dit het geval is kan je als ouder ook steeds contact opnemen met de betrokken 
zorgcoördinator zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.  

Meer info over veilig internetgebruik vindt je op de site: https://www.safeonweb.be 
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12.7. BIJLAGE 7 : ENGAGEMENTSVERKLARING 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Engagementsverklaring 
Schooljaar 2016-2017 
 
 
Naam leerling:         Klas: 
 
 
In de geest van het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde engageren wij ons om uw zoon 
of dochter optimale kansen te bieden doorheen zijn of haar hele schoolloopbaan. 
Wij kunnen dit niet alleen. Bij de inschrijving in onze school vragen wij ook graag uw medewerking. 
Door ons gezamenlijk engagement trachten we samen hetzelfde doel te bereiken: uw zoon of 
dochter met alle mogelijke kansen door zijn school- en studieloopbaan te begeleiden. 
 
Wederzijdse afspraken in verband met de oudercontacten 
In de loop van het schooljaar voorzien wij enkele/een aantal individuele contactmogelijkheden. De 
data worden u per brief en per mail persoonlijk meegedeeld en staan ook vermeld in de 
jaarkalender. In het belang van uw zoon of dochter stellen wij uw aanwezigheid op de 
oudercontacten bijzonder op prijs. Een berichtje naar de school bij uw afwezigheid waarderen wij 
ten zeerste. Dan kunnen wij ook (eventueel) een nieuwe afspraak vastleggen. 
 
Wederzijdse afspraken omtrent ‘regelmatige leerling’ en het spijbelbeleid 
Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten wij dat het vanaf de eerste schooldag 
tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten , ook ontmoetingsdagen en 
buitenschoolse activiteiten, zelfs als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een 
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent ook dat uw kind hieraan moet 
deelnemen. Verder verwachten wij dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat 
komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. 
 
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of 
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in 
het schoolreglement. 
 
Wederzijdse afspraken over de vormen van individuele leerlingenbegeleiding 
Onze school werkt als team aan de individuele begeleiding van uw kind. Directie, leerkrachten, 
ondersteunend personeel en CLB vinden elkaar op verschillende vormen van teamoverleg. In 
overleg met de ouders willen wij steeds op zoek gaan naar de meest aangewezen vorm van 
begeleiding voor uw kind, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak. Wij rekenen op uw 
steun indien mocht blijken dat bijkomende maatregelen nodig zijn voor uw kind. Aarzel niet om bij 
problemen contact op te nemen met de school. 
 
Voor akkoord, op …………………………………………………………. te ……………………………….. 
 
 
 
Ouders        Directie 
 
 
     
         Koen Bernaers, directeur 


