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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 ons 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. 

In OV3, Anker en Schakel, bieden we lessen BeroepsGerichte Vorming (BGV) en lessen 

Algemene en Sociale Vorming (ASV)aan.  

Tijdens de lessen BGV groeien de leerlingen uit tot bekwame werknemers.  In de kwalifi-

catiefase ervaren ze tijdens de stages hoe het eraan toegaat in de bedrijfswereld.  Hiertoe  

werken wij samen met meer dan 650 bedrijven! 

In de ASV-lessen proberen wij onze leerlingen de nodige vaardigheden bij te brengen opdat 

zij later op een gezonde, verantwoorde wijze vlot en zelfstandig zouden kunnen bewegen 

in de maatschappij.  Hiervoor hanteren wij de ontwikkelingsdoelen die voorgeschreven 

werden door het departement onderwijs.   

Bovendien reiken we onze leerlingen extra zaken aan als sociale vaardigheidstraining, een 

opleiding voor het theoretisch rijexamen, een opleiding voor het behalen van het Veilig-

heidsattest (VCA) en nog zoveel meer … 

In OV4, het Kompas, bieden we hetzelfde programma aan als het regulier onderwijs op 

onderwijsniveau TSO/doorstroomfinaliteit, richting biotechnische wetenschappen (2de 

graad)/ techniek-wetenschappen  (3de graad). Dit jaar starten we in de 2de graad OV4 met 

een B-stroom.  

Bovendien werkt het Kompas actief mee om het gedrag van onze leerlingen positief te 

reguleren en ondersteunt het de regie over het eigen kunnen. 

Onze visie op opvoeding en onderwijs is doordrongen van de missie van ons schoolbestuur, 

de Organisatie Broeders van Liefde: ”Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen” 

". . Binnen onderwijs werd deze missie vertaald in  het opvoedingsproject van de Organi-

satie Broeders van Liefde. Om al deze doelen te bereiken is een aangename schoolsfeer 

noodzakelijk, die beschermd wordt door /afspraken en leefregels. Deze vind je in dit 

schoolreglement en ze worden samengevat in het leerlingenboek . 

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind. We 

verwachten dat u uw kind helpt om zich aan de afspraken en leefregels te houden. Als 

school zullen we hierin jullie partner zijn. Daarom  is het dan ook passend dat de ouders 

akkoord gaat met  ons schoolreglement Hopelijk ervaart u de school voor Buitengewoon 

Secundair Onderwijs Kristus Koning en de de school voor Buitengewoon Secundair Onder-

wijs het Kompas, als een degelijk opvoedings- en onderwijsinstelling, waarin uw kind zich 

optimaal kan ontplooien. Aarzel echter niet  om, indien er zich problemen voordoen, steeds 

zo vlug mogelijk contact op te nemen met de school: klastitularissen, (zorg)coördinatoren 

of de directie. 

Wij wensen elke leerling een mooie tijd op onze school!  

 

Tom Laforce (OV3) en Bart Janssens (OV4) 

Directeurs   
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Beste leerling 

Dit schoolreglement bestaat uit drie delen. 

In het eerste deel vind je ons  opvoedingsproject en een engagementsverklaring tussen 

onze school en de ouders.  

In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en 

een aantal leefregels. Het spreekt voor zich dat we verwachten dat je je aan deze afspra-

ken en leefregels houdt. 

Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt 

strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  

Alle drie de delen werden toegelicht op de schoolraad. 

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het school-

jaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders op-

nieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. 

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over 

‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het 

schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afge-

vaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een coördinator of 

een andere medewerker van de school. 

Wij wensen je een mooie tijd op onze school! 

       

      Tom Laforce (OV3) en Bart Janssens (OV4) 

Directeurs  
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Het schoolreglement 

 

Deel I ― Opvoedingproject en engagementsverklaring 
               tussen school en ouders 

1. Opvoedingsproject 

Het opvoedingsproject van onze school is ingebed in missie van de Organisatie Broeders 

van Liefde:  

 
Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen  
Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen. 
We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. 
Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. 

We gaan met iedereen op pad met een open geest 
en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht. 
Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. 
We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid. 
We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen. 
Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie. 

Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren. 
Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen. 
 
(zie ook https://broedersvanliefde.be/missie ) 

 

Voor de scholen van de Organisatie Broeders van Liefde werd de missie vertaald in een ei-

gen opvoedingsproject. (zie ook https://broedersvanliefde.be/het-opvoedingsproject ) 

 
• KAPSTOKKEN  

De scholen van de Broeders van Liefde zijn katholieke scholen. Daarom staan bij ons de 

drie christelijke deugden hoog in het vaandel: 
- Hoop: Kansen geven is ons handelsmerk. Hier krijgt je kind telkens een kans meer dan 

elders. 
- Geloof: De scholen van de Broeders van Liefde zijn katholieke dialoogscholen. 
- Liefde: Wij koesteren een onvoorwaardelijke liefde voor al onze leerlingen.  

• VERTREKPUNTEN 
We vertrekken in de ontwikkeling van onze leerlingen vanuit talenten; competenties en 

waarden. 

In ons opvoedingsproject staan tien waarden centraal: wellevendheid; communicatie; zelf-
beheersing; werkzaamheid; zelfstandigheid; eerbied; orde; vriendschap; eerlijkheid; spi-
ritualiteit en godsdienstigheid. 

o AANPAK 
We willen onze leerlingen mee opvoeden met aandacht voor 

- een open ontmoeting: In onze school staat jouw kind - de leerling – centraal 
- een actief leerproces: De leerling neemt zijn leerproces zelf mee in handen 
- veilige houvast: we nemen onzekerheid weg door nabij te zijn en structuur te bieden. 

In deze veilige omgeving ontplooit je kind zich optimaal 
- positieve aandacht: Je kind mág fouten maken. Ermee omgaan hoort bij het leven. 
- aangepaste zorg: We geven je kind zorg op maat. 
- degelijke feedback: We koppelen systematisch en transparant terug. 

• ONDERSTEUNING 
Schoolleiding, leerkrachten, paramedici en ouders werken samen aan de opvoeding en het 
onderwijs van hun leerling. Ieder vanuit zijn eigen rol 

  

https://broedersvanliefde.be/missie
https://broedersvanliefde.be/het-opvoedingsproject
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Tot slot vertaalden we dit alles in een eigen zorgbeleid: 

 
Missie 
Als school dromen we van een mooie wereld waarin we samenleven vanuit talenten en res-
pect voor iedereen. We bouwen hieraan mee, leerling per leerling. 
Onze school wil niet enkel dienen als onderwijsinstelling, maar ook als een thuishaven voor 
onze 
jongeren én een KOMPAS! We trachten een SCHAKEL te zijn tussen hun schoolloopbaan en 

de 
maatschappij, om hun toekomst in de samenleving te verANKERen. 
 

Visie 
Samen met onze jongeren zoeken we een uniek traject om hen ten volle tot bloei te laten 
komen.  
We mikken met hen op een kwaliteitsvol leven door in te zetten op algemene en vakspeci-

fieke vorming. 
Centraal hierbij staat de focus op het versterken van de zelfstandigheid, de zoektocht naar 
passende tewerkstelling en goed kunnen samenleven met anderen. 
Ook bouwen we mee aan een steunend netwerk en een stevige omkadering voor elke jon-
gere. 
Tijdens hun schoollopen, rennen we onze jongeren niet voorbij. 
Wel volgen we hun tempo en begeleiden we hen stapsgewijs naar een gelukkige toekomst op 

maat. 
Aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht. 
Telkens zoeken we naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. 

 
Strategie 
In onze school werken we vanuit het kader van het HandelingsGerichtWerken, nl. 

1. De onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal: 
Aan de basis hiervan staat de overtuiging dat elke jongere uniek is. 

2. We werken doelgericht, stellen een doelgericht groepswerkplan op en een doelgericht 
individueel handelingsplan. Dit omvat zowel concrete(SMART) korte- als langetermijn-
doelen 
voor de schoolloopbaan, het leren en studeren, het psychosociaal functioneren en de  

preventieve gezondheidszorg. 
3. De werkwijze is systematisch en transparant. Het handelen gebeurt planmatig en staps-

gewijs. 
Ook worden doelstellingen en strategie regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben hierbij duidelijkheid over doelstellingen en 
aanpak. 

4. We werken binnen een transactioneel kader. We richten ons niet enkel op de leerling, 

maar 
op de leerling in interactie met zijn omgeving. Waarom heeft deze jongere, in dit gezin, 
in deze school, met deze leerkracht en deze medeleerlingen, deze specifieke noden en 
hoe kunnen we hier op inspelen? We benutten de krachten, kansen en positieve factoren 
bij de leerling, ouders 
en leerkrachten. 

5. De positieve aspecten van de jongere staan centraal. Aandacht voor kansen, krachten,  

uitzonderingen en succesvolle aanpakken kunnen het positieve versterken en talenten 
tot bloei laten komen. 

6. De leerkracht doet er toe en heeft een cruciale rol. Hij zet zijn kennis en vaardigheden 
maximaal in en streeft naar levenslang (bij)leren. Daarnaast kan de leerkracht rekenen 
op ondersteuning door (zorg)collega’s en directie. 

7. We werken constructief samen met de leerling, ouders, begeleiders en brede context. 

Leerkrachten, ouders en jongeren zijn volwaardige samenwerkingspartners. 
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders  

Beste ouders 

In de engagementsverklaring tussen school en ouders vindt u een aantal afspraken die wij 

bij de inschrijving met u willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw 

kind bij ons is ingeschreven. 

Wij verwachten dat ouders de engagementsverklaring bij inschrijving voor akkoord tekenen 

In bijlage 1 vindt u deze engagementsverklaring zoals ze wordt voorgelegd aan de ouders. 

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: 

• binnen de scholengemeenschap Voorkempen, waartoe onze school behoort; 

• met de schoolraad van onze school; 

 

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed moge-

lijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw 

kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen 

daarom ook ten volle op uw medewerking.  

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 

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 school-

loopbaan. Wij kunnen dit niet alleen. Bij de inschrijving in onze school vragen wij ook 

graag uw medewerking. Door ons gezamenlijk engagement trachten we samen het-

zelfde doel te bereiken: uw zoon of dochter met alle mogelijke kansen door zijn 

school- en studieloopbaan te begeleiden. 

In de loop van het schooljaar organiseren we heel wat oudercontacten en info-avon-

den .  

De data worden u per brief en per mail persoonlijk meegedeeld en staan ook vermeld 

in de jaarkalender.(zie bijlage 7)  

 

We organiseren voor de volledige school ook meerdere oudercontacten waarbij we op 

een handelingsgerichte manier samen met de ouders , de leerlingen en de leerkrachten 

een individueel handelingsplan (IHP) opmaken en evalueren. Items als keuze van ge-

stelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën 

of aangepaste methodes voor je kind, de evoluties van je kind… zijn o.a. voorwerp van 

individuele handelingsplanning.  

 

In het belang van uw zoon of dochter verwachten wij dan ook uw aanwezigheid op de 

oudercontacten.  Kan u uitzonderlijk niet aanwezig zijn, dan vragen we u om de school 

te verwittigen zodat wij eventueel een nieuwe afspraak kunnen vastleggen.  

 

Om persoonlijk contact op te nemen met de school, hoeft u natuurlijk niet te wachten 

tot de oudercontacten. Een telefonisch contact met de adjunct-directeur of met de 

(zorg)coördinator volstaat om zeer vlug een afspraak te bekomen.  U wordt dan ont-

vangen door de adjunct-directeur of de (zorg)coördinator. 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. 
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2.2 Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheid en spijbelbe-
leid 

2.2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij 

vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten 

van het leerjaar die hij of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzo-

voort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in be-

slag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwik-

kelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.  

 

Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat 

komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. 

 

Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen het uurrooster van de school 

kunnen benutten. We vragen u er alles aan te doen opdat de bus geen extra opont-

houd heeft. Respecteer hiervoor het busreglement waarover u verderop in het school-

reglement meer informatie vindt. 

 

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 afspra-

ken hierover vindt u terug in het schoolreglement. 

 

Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te 

verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig 

zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbe-

taald. 

 

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks 

op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook tel-

kens op tijd aanwezig te is. 

2.2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, 

minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moei-

lijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school ver-

wacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op 

dit vlak. 

 

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze 

het dossier door naar het ministerie van onderwijs. 

 

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de direc-

teur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het 

onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslis-

sen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen 

of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding 

 

Een kwalitatieve begeleiding aanreiken aan al onze leerlingen gedurende hun volle-

dige schoolloopbaan vormt het uitgangspunt.  

Een aangenaam schoolklimaat is absoluut noodzakelijk om het beste uit elke leerling 

naar boven te halen.   
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De uitbouw van een kwalitatieve leerlingenbegeleiding is niet de taak van enkelingen. 

Elk personeelslid draagt vanuit zijn functie een steentje bij. Het is net deze gedeelde 

zorg voor de leerling die het schoolteam, ouders, leerlingen en CLB met elkaar ver-

bindt. 

 

De begeleiding stemmen wij af op de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoef-

ten van onze leerlingen. 

 

Onze leerlingenbegeleiding baseren wij op het zorgcontinuüm van een zorgbrede 

school die rekening houdt met 7 uitgangspunten van het HandelingsGerichtWerken, nl. 

1. De onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal:  
aan de basis hiervan staat de overtuiging dat elke jongere uniek is. 

2. We werken doelgericht, stellen een doelgericht groepswerkplan op en een doelgericht 
individueel handelingsplan. Dit omvat zowel concrete(SMART) korte- als langetermijn-
doelen 
voor de schoolloopbaan, het leren en studeren, het psychosociaal functioneren en de  
preventieve gezondheidszorg. 

3. De werkwijze is systematisch en transparant. Het handelen gebeurt planmatig en staps-
gewijs. 
Ook worden doelstellingen en strategie regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben hierbij duidelijkheid over doelstellingen en 
aanpak. 

4. We werken binnen een transactioneel kader. We richten ons niet enkel op de leerling, 

maar 
op de leerling in interactie met zijn omgeving. Waarom heeft deze jongere, in dit gezin, 
in deze school, met deze leerkracht en deze medeleerlingen, deze specifieke noden en 

hoe kunnen we hier op inspelen? We benutten de krachten, kansen en positieve factoren 
bij de leerling, ouders 
en leerkrachten. 

5. De positieve aspecten van de jongere staan centraal. Aandacht voor kansen, krachten,  
uitzonderingen en succesvolle aanpakken kunnen het positieve versterken en talenten 
tot bloei laten komen. 

6. De leerkracht doet er toe en heeft een cruciale rol. Hij zet zijn kennis en vaardigheden 
maximaal in en streeft naar levenslang (bij)leren. Daarnaast kan de leerkracht rekenen 
op ondersteuning door (zorg)collega’s en directie. 

7. We werken constructief samen met de leerling, ouders, begeleiders en brede context. 
Leerkrachten, ouders en jongeren zijn volwaardige samenwerkingspartners. 

2.3 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  
 
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs 

betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. 

Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp 

wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt 

of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als 

de begeleidende klassenraad daartoe beslist. 
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Deel II ― Het reglement 

1 Inschrijvingen en toelatingen 

BuSO Kristus Koning en BuSO Het Kompas zijn op dezelfde campus gevestigd.  

Alhoewel ze administratief twee aparte scholen vormen werken ze nauw samen.   

Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Als je verandert, 

hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven. 

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven.  

De inschrijving stopt enkel als: 

je zelf onze school verlaat; of 

je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of  

jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement.  

Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; of 

je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie deel II punt 3.1.10.) 

 

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of 

je ook het volgende schooljaar bij ons blijft.  

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór 

een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen 

de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in 

de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 

 

Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit on-

middellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde. 

2 Onze school 

2.1 Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling 

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III 

van het schoolreglement en op smartschool. 

 

Dagindeling  

   lesuren   

maandag  van 10.10u tot 12.00u  

   van 12.50u tot 16.20u 

dinsdag  van 08.30u tot 12.00u  

   van 12.50u tot 16.20u 

woensdag  van 08.30u tot 12.00u  

donderdag  van 08.30u tot 12.00u    

   van 12.50u tot 16.20u 

vrijdag  van 08.30u tot 12.00u   

   van 12.50u tot 16.20u  
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Pauze 

voormiddag van 10.10u tot 10.20u 

middag  van 12.00u tot 12.50u 

namiddag  van 14.30u tot 14.40u 

 

De leerlingen zijn minstens 5 minuten voor het begin van de lessen aanwezig. 

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale 

dagindeling. 

 

Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein vanaf 08.00 uur. 

Op maandag is dit vanaf 10.00 uur. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de 

schooluren is er in toezicht voorzien tot 16.35 uur. Op woensdag is dit tot 12.30 uur. Voor en 

na die uren mogen leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming betreden 

2.2 Beleid inzake leerlingenstages en werkplekleren 

In de kwalificatiefase(OV3) 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 BGV.  

 

De stages gebeuren in bedrijven waarin de leerling de aangeleerde vaardigheden oefenen. 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 door-

gaan, 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 leer-

lingen. Ze worden hierop voorbereid door de leerkrachten. 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. 

 

Ouders, waarvan de leerlingen niet op stage kunnen vertrekken omwille van het gebrek aan 

stageplaats, worden hiervan schriftelijk 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 begeleidende klassenraad kan de directeur adviseren een leerling niet stagevaardig te 

verklaren, d.w.z. dat omwille van onvoldoende kennis van vaardigheden of omwille van ge-

dragsmatige stoornissen de zekerheid aanwezig is dat het stageverloop problematisch zal 

verlopen en de leerling het stagebedrijf schade zal toebrengen.   

De ouders worden hiervan schriftelijk 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.  
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2.3 Beleid inzake extra-muros activiteiten 

Als school organiseren wij tal van extra-murosactiviteiten omdat dat ideale momenten zijn 

voor onze leerlingen om, naast hun dagdagelijkse klaspraktijk, ervaringen en vaardigheden 

op te doen en zich eigen te maken. 

 

Extra-murosactiviteiten zoals de driedaagse uitstappen, de buitenlandse reizen, sportdagen, 

pedagogische excursies, e.d. zijn verplichte schoolse activiteiten waarop iedere leerling aan-

wezig dient te zijn. 

 

Deze activiteiten worden tijdig aangekondigd per mail of brief gericht aan de ouders. 

2.4 Schoolrekening 

2.4.1 De schoolrekening 

 

Per trimester wordt de schoolrekening  opgestuurd. 

We verwachten dat de rekening op tijd en volledig wordt betaald.  

Indien de schoolrekeningen niet tijdig betaald zijn, worden de ouders hiervan schrif-

telijk verwittigd. Alle bijkomende onkosten die hierdoor ontstaan worden aangere-

kend 

 

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze school 

(Kathleen Cynsmans 0491/720 155). We gaan discreet om met elke vraag. We zoe-

ken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van 

betalen, bv. gespreid betalen. 

 

De ouders zijn verplicht deze schoolrekening te betalen. Bij een weigering om de 

schoolrekening te betalen, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief Bij de tweede aanmaning verwijzen we bij het niet betalen reeds 

naar het incassobureau dat we kunnen inschakelen. Bij de derde aanmaning is er de 

vraag om binnen de 5 dagen te betalen. Indien hier dan geen gevolg aan wordt ge-

geven schakelt de school het incassobureau van het schoolbestuur in. 

2.4.2 De vaste bijdragen op de schoolrekening 

De schoolrekening  bestaat uit de vaste bijdragen voor algemene kosten (refter, aan-

koop van agenda, drukwerk en  rapporten, huur/verbruik werkmateriaal in ateliers 

en/of labo’s, werkstukken) en (extra-muros) activiteiten.  

Interne en semi-interne leerlingen en leerlingen vanaf het 5de jaar hoeven geen ref-

terkosten te betalen 

ABO-leerlingen  en leerlingen in duale opleiding betalen een aangepaste bijdrage van 

de refterkosten en voor druk- en kopieerwerk.  

Voor leerlingen met een individueel traject wordt ook een aangepaste betaling uitgewerkt 

in functie van hun traject. Deze kunnen gezien de uniciteit van hun programma niet opge-

nomen in bijlagen 2.1 en 2.2 

Bij de driedaagse  extra-muros activiteit van Anker, Schakel, het Kompas  en ABO 

vragen we een vaste bijdrage in de kosten. 
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Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel 

van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt had-

den, kunnen we opnemen in de schoolrekening.  

 

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recu-

pereren zijn. Kosten die niet-recupereerbaar zijn, verdelen we gelijkmatig  over de 

alle deelnemende leerlingen. 

De kosten voor de TOAH leerlingen worden gezien het unieke parcours van hun stu-

dietraject per individueel bepaald en doorgerekend 

In bijlage 2.1. vind je een lijst met vaste bijdragen . 

 

2.4.3 Andere bijdragen  

2.4.3.1 Andere activiteiten dan de driedaagse 

.  

Voor de ander activiteiten tijdens het jaar zoals talenten, (leer)uitstappen en klas-

activiteiten wordt de reële kost via de schoolrekening doorgerekend. 

 

Van deze initiatieven worden de ouders steeds schriftelijk vooraf op de hoogte ge-

bracht.  

 

Bij niet-deelname zijn de leerlingen verplicht op school aanwezig en krijgen ze peda-

gogische activiteiten.  

 

De kosten voor de TOAH leerlingen worden gezien het unieke parcours van hun stu-

dietraject per individueel bepaald en doorgerekend 

2.4.3.2 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 ook terecht in onze school. In het begin van het 

schooljaar ontvangen de ouders een bestelformulier.  

Eénmaal deze som ontvangen, krijgt de leerling het gevraagde. 

 

• Werkpakken 

De leerlingen dragen werkpakken met dezelfde kleur per opleiding alsook een T-

shirt met logo van de school.  

 

• Turnkledij. 

  Binnensporten 

− Zwarte/donkerblauwe short (jongens) (kan aangekocht worden via school) 

− Lange broek (meisjes) 

− Witte t-shirt (kan aangekocht worden via school) 

− Binnensportschoenen (enkel voor in de sportzaal) 

    Buitensporten: 

− Zwarte/donkerblauwe short (jongens) 

− Lange broek (meisjes) 

− Sportvest 

− Buitensportschoenen 
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• Veiligheidsschoenen 

Om veiligheidsredenen verplichten we de leerlingen van de OV4 B-stroom en de 

OV3 opleidingen metselaar, tuinbouwarbeider, hoeklasser, werkplaatsschrijnwer-

ker en magazijnmedewerker om veiligheidsschoenen te dragen. Veiligheidsschoe-

nen 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. 

 

2.4.3.3 PBM - Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Voor een aantal opleidingen voorziet de wet dat de leerlingen voorzien zijn van per-

soonlijke beschermingsmiddelen bij het gebruik van gevaarlijk materiaal of machi-

nes.  Deze dienen door de leerlingen persoonlijk aangeschaft te worden. De aankoop 

kan op de school gebeuren. 

In de opleidingen waar het niet verplicht is, worden sommige PBM voor bepaalde ac-

tiviteiten door de school dit voorzien als klasmateriaal maar de leerlingen kunnen het 

ook persoonlijk aankopen. 

In bijlage 2.2  vind je een opsomming van alle andere bijdragen en hun richtprijs 

 

2.4.4 Niet-verplichte aankopen 

2.4.4.1 Gebruik gereedschap 

Voor het gebruik van de gereedschappen (klein werkmateriaal) in de afdelingen re-

kenen we een bedrag van 20 euro per leerjaar aan. 

2.4.4.2 Aankopen werkstukken 

Veel werkstukken die onze leerlingen maken, worden te koop aangeboden.  De ou-

ders en leerlingen krijgen voorrang op andere kopers. 

 

2.5  Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht 

In de lessen ASV-huishoudkunde(OV3)  en in talenten koken (OV4) werk je met voedings-

middelen. Wanneer jouw medische toestand dan een risico inhoudt op (on)rechtstreekse 

verontreiniging van levensmiddelen, breng je de school onmiddellijk op de hoogte. De 

school beslist vervolgens of je tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet mag volgen dan 

wel dat je de opleiding niet langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overgaan.  

Als je een werkplek/stageplek hebt, brengt de school ook jouw werkgever/stagegever op de 

hoogte van de situatie. We verwachten ook van jou dat je hierover de werkgever/stagege-

ver op de hoogte brengt.  

Deze gegevens over jouw medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijk-

heid van de directeur van de school. De directeur en de personeelsleden van de school gaan 

er vertrouwelijk mee om. 
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2.6  Duale opleidingen 

Op school bieden we de volgende duale opleidingen aan in zowel kwalificatie- als integratie-

fase  

Medewerker groen- en tuinbeheer, 

Schilder  

Assistent plantaardige productie 

Magazijnmedewerker 

 

In een duale opleiding combineer je een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De 

schoolcomponent omvat zowel algemene vorming als praktijkgerichte vorming. Een belang-

rijk deel van de (praktische) opleiding gebeurt op de werkplek. 

Duale opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen die niet meer voltijds leerplichtig zijn en die 

klaar zijn om te leren en te participeren op een werkplek. Op het einde van de opleidings-

fase kan je van de delibererende klassenraad een gunstig advies krijgen voor een duale op-

leiding. Dit advies is gebaseerd op een grondige screening van de arbeidsrijpheid van de 

leerling.  

Je sluit een bepaalde overeenkomst af bij een onderneming. 

Er wordt voor jou een opleidingsplan opgesteld. Hierin is jouw individueel leertraject opge-

nomen. Je krijgt ook trajectbegeleiding tijdens beide componenten. De school stelt een tra-

jectbegeleider voor jou aan. Op de werkplek wordt je ook bijgestaan door een mentor. 

Het is de bedoeling dat je tijdig aan de slag kan bij een onderneming. De school helpt je 

hierbij. We rekenen hierbij uiteraard ook op jouw medewerking. We verwachten bijvoor-

beeld dat je naar één of meerdere intakegesprekken gaat en ten volle meewerkt aan de tra-

jectbegeleiding die je krijgt. 

Je hebt 20 opleidingsdagen de tijd om een overeenkomst af te sluiten bij een onderneming. 

Deze periode kan in bepaalde situaties verlengd worden. Indien je niet tijdig een werkplek 

hebt gevonden, moet de school je uitschrijven uit de duale opleiding. Je kan dan terecht in 

een niet-duale opleiding bij ons op school of eventueel een andere school. 

Afhankelijk van welke duale opleiding je volgt en hoeveel tijd je doorbrengt op de werkplek 

krijg je al dan niet een vergoeding.  

Jouw mentor is net zoals jouw trajectbegeleider een stemgerechtigd lid van de delibere-

rende klassenraad. Zij zullen op het einde van jouw duale opleiding samen met de leer-

krachten die les aan jou hebben gegeven op school, oordelen welk studiebewijs je krijgt. 

Ook in een duale opleiding heb je recht op vakantie. Het is wel mogelijk dat voor jou een 

andere vakantieregeling van toepassing is dan de normale schoolvakanties. Zo kan het zijn 

dat je toch in een schoolvakantie werkt maar in de plaats hiervan tijdens het schooljaar va-

kantie kan nemen op de dagen waarop je normaal gezien op de werkplek bent. Voor be-

paalde (derdegraads)opleidingen kan het ook zijn dat je minder vakantieweken hebt per 

schooljaar (12 of 8 i.p.v. 15 weken). 

Afwijkingen op de normale vakantieregeling kunnen er zijn voor alle of slechts enkele leer-

lingen van een opleiding. Als voor jou niet de normale vakantieregeling van toepassing is, 

dan brengen we je hiervan uitdrukkelijk en tijdig op de hoogte. Als je betaalde vakantieda-

gen opbouwt, dan neem je de betaalde vakantiedagen op tijdens de schoolvakantieweken. 

Meer informatie over duaal leren kan je bekomen via de directie.  
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2.7 Leerlingenvervoer 

2.7.1 Gemeenschappelijk busvervoer 

Het vervoer voor  rechthebbende leerlingen is gratis 

We hebben op onze school een busreglement (zie bijlage 3). Bij de inschrijving vragen 

we je ouders dit reglement voor akkoord te ondertekenen. Het bevat praktische af-

spraken over het leerlingenvervoer en informatie over de verantwoordelijkheden van 

ouders, school en busbegeleider en is toegevoegd aan dit schoolreglement als bijlage 

3. Als jij of je ouders vragen hebben of een gesprek willen over het leerlingenvervoer, 

kunnen jullie steeds contact opnemen met Mevr. Elif Korkut (0493/078 009), coördina-

tor van het leerlingenvervoer op onze school. 

Leerlingen die het busreglement niet respecteren kunnen gesanctioneerd worden. 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. Het is verboden zich rechtstreeks tot de busmaatschappijen, - chauffeurs 

of begeleiders te wenden. 

2.7.2 Openbaar vervoer  

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid terugbetaling van het 

abonnement voor openbaar vervoer bekomen. Voorwaarde daarvoor is dat de leerling 

naar de dichtstbijzijnde BuSO-school gaat die de gekozen opleiding verzorgt. Voor 

aanvraag tot terugbetaling van de vervoerskosten richt men zich tot het schoolsecreta-

riaat. Om terugbetaling te krijgen moet men zélf de nodige bewijsstukken (kopie van 

het abonnement of van de campuskaart) tijdig op het secretariaat af leveren.  

Voor leerlingen die in aanmerking komen voor terugbetaling van het openbaar vervoer 

en die al een schooljaar op onze school onderwijs volgden, kan er vanuit de school een 

toepasselijk abonnement van de Lijn aangevraagd worden. 

Op de lijnbus verwachten we een correcte houding tegenover de bestuurder en de me-

dereizigers.  De controleur van de lijnbus kan een leerling tijdelijk of definitief verbie-

den de lijnbus te gebruiken. Bij klachten over gedrag van leerlingen op de lijnbus, zal 

de school sanctioneren.  

2.7.3 Eigen vervoer  

2.7.3.1 Leerlingen die met de (brom-)fiets en (elektrische) step naar school komen 

 

Fietsen, bromfietsen en (elektrische) steps worden in de fietsenstalling geplaatst. Het 

gebruik van (elektrische) step, fietsen en bromfietsen op de wegen van de school is 

verboden. 

Bij het verlaten van de school worden de leerlingen niet begeleid, ze zijn zelf verant-

woordelijk voor het naleven van de verkeersregels en afspraken. 

2.7.3.2 Leerlingen die met de auto naar school komen 

 

Deze leerlingen hebben geen toelating om gebruik te maken van de personeelsparking 

en dienen bijgevolg op de gemeentelijke parking te parkeren.  
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3. Studiereglement 

3.1 Afwezigheid 

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle 

lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven en aan de buitenschoolse 

(lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring die je ouders 

ondertekend hebben. 

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent.  

 

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als 

je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 4.1.1 

tot en met 4.1.5. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het moge-

lijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van 

de school nodig. Meer informatie daarover vind je vanaf punt 4.1.6.  

3.1.1 Je bent ziek  

3.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? 

• een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziek-

teperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen.  

Let op: dat kan maximaal 4 keer in een schooljaar.  

• een medisch attest is nodig:  

– zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van 

die dagen geen lesdagen zijn;  

– wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om 

medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; 

– als je tijdens stages,  proefwerken en examens ziek bent.  

 

3.1.1.2 Wanneer lever je je medisch attest in?  

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op 

school aan je titularis of het secretariaat 

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op 

school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls af-

wezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts 

van het CLB één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het 

niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ou-

ders. 

 

3.1.1.3 Wanneer aanvaarden we een medisch attest wel en niet? 

• Een medisch attest is slechts gewettigd indien het is uitgereikt door een genees-

heer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of 

de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo. 

• We kunnen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch 

attest als spijbelen beschouwen. 

 

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: 

- uit het  attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”); 

- de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezig-

heid;  

- begin- of einddatum zijn vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met je 

medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in 

het huishouden ... . 
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3.1.1.4 Wat met de lessen die je mist wegens ziekte, ongeval of  

      specifieke onderwijsbehoeften?  

• lichamelijke opvoeding 

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelne-

men aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch 

attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op 

die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in 

de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak 

krijgen. 

 

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen licha-

melijke opvoeding kan volgen, dan kan de begeleidende klassenraad kan beslissen 

je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die 

uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op 

een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma 

maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen 

naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klas-

senraad zal de vraag onderzoeken., maar deze maatregel is geen recht. 

 

• andere vakken dan LO  

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften één of meerdere vak-

ken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan 

de begeleidende klassenraad beslissen dat je vervangende activiteiten volgt. Je les-

programma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal les-

uren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te bena-

deren (bv. theoretisch) of kan je een andere vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts 

in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag naar een aan-

gepast lesprogramma voor het voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klas-

senraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht. 

  

 

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad in OV4 je om medische redenen toe-

staan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad 

over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk 

jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. 

Naargelang het geval krijg je dan op het einde van het 1ste schooljaar of op het 

einde van het 1ste en het 2de schooljaar geen oriënteringsattest, maar enkel een 

attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan. 

 

Ook bij  (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere 

lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In 

principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen 

uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan o.a. in de volgende 

gevallen: 

- wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; 

- wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van 

studierichting  

- wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vak-

ken moet wegwerken.  
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3.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?  

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of moe-

derschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. De begeleidende klassenraad beslist, in overleg met 

je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is gratis. TOAH is niet mogelijk 

als je een alternerende beroepsopleiding (ABO) volgt. 

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid 

ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan 

wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte. 

Voor  TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, 

een ongeval of moederschapsverlof  gelden volgende voorwaarden en organisatie:  

Voorwaarden: 

Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd); 

Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-specia-

list); Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan maar 

wel onderwijs mag krijgen; 

Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch at-

test; 

Je verblijft op 20 km of minder van de school; 

Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd 

en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een 

nieuw medisch attest vereist.  

Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en bin-

nen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen 

nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat dan 

onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  

Organisatie: 

TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis; 

Je krijgt 4 uur per week thuis les.  

 

Voor TOAH bij een chronische ziekte gelden volgende voorwaarden en organisatie: 

Voorwaarden: 

Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld beves-

tigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen; 

Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch at-

test. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aan-

vraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwe-

zigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus 

geen nieuwe aanvraag nodig; 

Je verblijft op 20 km of minder van de school. 

Organisatie:  

Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid; 

TOAH vindt bij jou thuis plaats maar kan ook gedeeltelijk op school worden georgani-

seerd. Dit is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt 

plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven.  

Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van 

TOAH wijzen. Indien je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in 

de schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden be-

oordelen. 
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3.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)? 

Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve 

lesdagen) niet de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internet-

onderwijs (SIO) via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een inter-

netverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vra-

gen hierover kan je steeds terecht bij de directie]. We zullen je ook op deze optie wij-

zen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 

3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een fami-

lielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verkla-

ring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging. 

3.1.3 Je bent (top)sporter 

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig 

blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig 

zijn voor wekelijkse trainingen. 

3.1.4 Je bent zwanger 

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week 

gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen 

weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die af-

wezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon inter-

netonderwijs (zie deel II punt 0 en 3.1.1.6) 

3.1.5 Je bent afwezig om één van de volgende redenen 

• je moet voor een rechtbank verschijnen; 

• de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

• bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; 

• op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Ge-

meenschap; 

• je bent preventief geschorst; 

• je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; 

• je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan 

activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; 

• om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf 

schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door 

de grondwet erkende religies: 

- Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag) 

- Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Ver-

zoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het 

Wekenfeest (2 dagen); 

- Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet sa-

menvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pink-

steren (1 dag).  
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3.1.6 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn 

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je vooraf de  toestem-

ming nodig van de directeur of zijn afgevaardigde. 

We denken hierbij bv. aan afwezigheden omwille van 

• persoonlijke redenen, 

• schoolvervangende projecten 

• je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of – be-

halve voor topsporters – een sportmanifestatie; 

• laattijdige inschrijving na aanvang van het schooljaar;  

• … 

3.1.7 Wat als je afwezig bent tijdens de kwalificatieproef, proefwerken, over-

horingen, klasoefeningen of persoonlijke taken? 

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of per-

soonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. 

Als je gewettigd afwezig was bij de kwalificatieproef of bij één of meer proefwerken, 

wordt in eerste instantie nagekeken of je alsnog online kan deelnemen via zoom. Dit 

zal ondermeer het geval zijn wanneer je afwezig ben omwille van een verplichte qua-

rantainemaatregel. Lukt dit niet dan beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen 

met de delibererende klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen en  hoe 

en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte. 

3.1.8 Praktijklessen en stages inhalen  

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde samen met de begeleidende 

klassenraad ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen.  en 

hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen. 

We brengen in dat geval je ouders op de hoogte. 

3.1.9 Langdurige uitval 

Kan je wegens ziekte, handicap of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald 

leerjaar niet in één schooljaar volgen, dan kan de begeleidende klassenraad een sprei-

ding van het lesprogramma over twee schooljaren toestaan.  

3.1.10  Spijbelen kan niet  

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke op-

dracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden 

zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we 

ook op jouw positieve instelling bij onze begeleidingsinspanningen. Indien je niet posi-

tief inspeelt op onze begeleidingsinspanningen –Als je niet meewerkt, kan de directeur 

beslissen om je uit te schrijven en/of om je dossier als zorgwekkend door te spelen 

naar het departement Onderwijs.. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of 

wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. 

3.2 Persoonlijke documenten: de leerlingenagenda  

Ook via de agenda blijven ouders en school met elkaar in contact. 

Daarom vragen we de ouders om  de leerlingenagenda dagelijks na te kijken en wekelijks te 

handtekenen . Wanneer leerlingen hun leerlingenagenda  niet bij hebben, kunnen ze ge-

sanctioneerd worden.  
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3.3 Leerlingbegeleiding tijdens je studies 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegelei-

ding te voorzien.  

Een kwalitatieve begeleiding aanreiken aan al onze leerlingen gedurende hun volledige 

schoolloopbaan vormt het uitgangspunt voor de werking van onze school. 

Een aangenaam schoolklimaat is absoluut noodzakelijk om het beste uit elke leerling naar 

boven te halen.   

 

De uitbouw van een kwalitatieve leerlingenbegeleiding is niet de taak van enkelingen. Elk 

personeelslid draagt vanuit zijn functie een steentje bij. Het is net deze gedeelde zorg voor 

de leerling die het schoolteam, ouders, leerlingen en CLB met elkaar verbindt. 

De begeleiding stemmen wij af op de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van 

onze leerlingen. 

Onze leerlingenbegeleiding baseren wij op het zorgcontinuüm van een zorgbreedte school die 

rekening houdt met 7 uitgangspunten van het HandelingsGerichtWerken, nl..  
1. De onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal:  

aan de basis hiervan staat de overtuiging dat elke jongere uniek is. 
2. We werken doelgericht, stellen een doelgericht groepswerkplan op en een doelgericht 

individueel handelingsplan. Dit omvat zowel concrete(SMART) korte- als langetermijndoelen 
voor de schoolloopbaan, het leren en studeren, het psychosociaal functioneren en de  

preventieve gezondheidszorg. 
3. De werkwijze is systematisch en transparant. Het handelen gebeurt planmatig en stapsgewijs. 

Ook worden doelstellingen en strategie regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben hierbij duidelijkheid over doelstellingen en aanpak. 

4. We werken binnen een transactioneel kader. We richten ons niet enkel op de leerling, maar 
op de leerling in interactie met zijn omgeving. Waarom heeft deze jongere, in dit gezin, in deze 
school, met deze leerkracht en deze medeleerlingen, deze specifieke noden en hoe kunnen we hier 
op inspelen? We benutten de krachten, kansen en positieve factoren bij de leerling, ouders 
en leerkrachten. 

5. De positieve aspecten van de jongere staan centraal. Aandacht voor kansen, krachten,  
uitzonderingen en succesvolle aanpakken kunnen het positieve versterken en talenten tot bloei la-
ten komen. 

6. De leerkracht doet er toe en heeft een cruciale rol. Hij zet zijn kennis en vaardigheden maximaal in 
en streeft naar levenslang (bij)leren. Daarnaast kan de leerkracht rekenen op ondersteuning door 
(zorg)collega’s en directie. 

7. We werken constructief samen met de leerling, ouders, begeleiders en brede context. 
Leerkrachten, ouders en jongeren zijn volwaardige samenwerkingspartners. 
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3.3.1 De leerkrachten en klastitularis 

De leerlingen worden begeleidt in hun studie door de verschillende leerkrachten waar-

van ze les krijgen. 

Ze hebben ook elk twee klastitularissen:  

• In OV3 is er één voor Algemene en Sociale Vorming (ASV) en één voor Beroepsge-

richte Vorming (BGV). 

• in OV4 wordt deze taak uitgevoerd door een titularis bijgestaan door een co-titularis 

3.3.2 De klassenraad  

De klassenraad vergadert o.l.v. de directeur of zijn afgevaardigde en bestaat uit alle 

leerkrachten die bij de opleiding van de leerling betrokken zijn.  

We maken onderscheid tussen begeleidende klassenraden, delibererende klassenra-

den, tuchtklassenraden en toelatingsklassenraden 

De begeleidende klassenraad bespreekt zaken als: 

- de houding in de klas en op school 

- de vorderingen 

- de minder goede prestaties 

- de resultaten die vermeld worden in het rapport 

- de uitslagen van de proeven en de toetsen 

- de resultaten van de stageperiode 

- vervangende activiteiten of aangepast lesprogramma bij het niet kunnen volgen van 

één of meerdere vakken (tijdelijk) wegens ziekte ongeval of specifieke onderwijsbe-

hoeften (zie deel II punt 3.1.1.4) 

- tijdelijk de lessen volgen in een andere groep in de eigen school voor een deel van 

het schooljaar. 

- het geven van een advies bij een tuchtprocedure (zie deel II punt 4.5.4) 

- individuele handelingsplan en het concretiseren ervan 

- opstellen van redicodis 

- anders werken aan gewenst gedrag (AWAGG)  

 

De begeleidende klassenraden vergaderen regelmatig in functie van de meest efficiënte 

begeleiding en remediëring voor iedere leerling. De resultaten worden gebundeld in het 

individueel handelingsplan.   

 

De delibererende klassenraad komt samen op het einde van ieder schooljaar en 

neemt beslissingen/geeft advies  m.b.t. de verdere schoolloopbaan van de leerlingen(zie 

deel II punt 3.4.3). De toelatingsklassenraad neemt beslissingen m.b.t. uitzonderlijk 

afwijken van de wettelijk bepaalde inschrijvingstoelatingsvoorwaarden (zie deel II punt 

1) 
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3.3.3 Meedelen van de resultaten 
 

Alle leerlingen krijgen regelmatig een schoolrapport mee naar huis. 

Dit rapport vormt samen met het individueel handelingsplan een goed beeld  van de 

stand van zaken m.b.t. het bereiken van de ontwikkelingsdoelen/leerplandoelen van 

de leerling en wordt op een oudercontact besproken met de ouders. 

Nadat de ouders dit ondertekend hebben, bezorgen de leerlingen het terug aan de 

leerkracht. 

3.3.4 Zorgcontracten van OV3 

• 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 aan-

bieden 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 onder-

steuning 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 de pedagogisch-direc-

teur. 

 

3.3.5 De leerlingbegeleider-paramedici op school 

Iedere leerling krijgt een leerlingbegeleider toegewezen. De leerlingbegeleider volgt de 

prestaties van de leerling, coördineert de begeleiding, neemt de individuele ondersteu-

ning en zorg op en (bege)leidt de extra zorg die aan de leerling besteed wordt en 

vormt het aanspreekpunt voor ouders en externe zorgverleners. 
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3.3.6 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

De school werkt samen met het CLB. In de dienstverlening zoals het CLB ze hieronder 

beschrijft, zijn ook concrete afspraken met de school opgenomen. Deze werden opge-

nomen in bijlage 8 

.. 
CLB 1 Antwerpen Middengebied  

Bethaniënlei 6B 

2980 Zoersel 

Tel. 03 380 38 00 – Fax. 03 380 38 40 

e-mail: zoersel@clb-ami1.be 

 

 

 

Openingsuren: 9-12 u en 13-16 u  

                        Donderdag tot 19 u 

 

Sluitingsperiodes: 

• Kerstvakantie: uitgezonderd 2 dagen 

• Paasvakantie  

• Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot 

en met 15 augustus 

• Wettelijke feestdagen 

 

Schooldirectie en/of secretariaat kunnen je informeren over de spreekuren 

en de contactpersoon op school. 

 

Je CLB helpt! 

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 inge-

schreven bent. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding 

voor leerlingen, ouders en scholen.  

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te be-

geleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leer-

lingen situeert zich op vier domeinen:  

• het leren en studeren;  

• de onderwijsloopbaan;  

• de preventieve gezondheidszorg;  

• het psychisch en sociaal functioneren. 

 

Je kan bij je CLB dus terecht met heel wat vragen.  
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Je kan het CLB hulp vragen ... 

• als je ergens mee zit of je niet goed in je vel 

voelt; 

• als je moeite hebt met leren; 

• voor studie- en beroepskeuzehulp; 

• bij vragen hebt over je gezondheid, je li-

chaam... ; 

• voor inentingen. 

Je moet het CLB je laten helpen... 

•  bij collectieve medische onder-

zoeken of preventieve gezond-

heidsmaatregelen i.v.m. besmet-

telijke ziekten; 

• als je te vaak afwezig bent op 

school (leerplicht) 

• voor een overstap naar het bui-

tengewoon onderwijs; 

• bij een niet zo voor de hand lig-

gende instap in het eerste leer-

jaar A of B van het secundair on-

derwijs. 

  

Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je ver-

haal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van 

de chat op onze website: https://www.clb-ami1.be  

 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je 

ouders of de school. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een be-

geleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf 

de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslis-

singen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat 

niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk 

geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. 

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of 

onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte bren-

gen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan 

de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen deze signaalfunctie en de ondersteuning 

van  het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een 

groep leerlingen. 

Op onderzoek: het medisch onderzoek 

 

De verplichte onderzoeken in het secundair onderwijs gaan door op volgende momenten 

• 1e secundair (12/13 jaar) 

• 3e secundair (14/15 jaar) 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundi-

gen. 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. 

https://www.clb-ami1.be/
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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 in het secundair onderwijs? 

• 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: 

• 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 vertrouwe-

lijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.  

• Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om som-

mige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige 

reden hebben.  En je kan je niet verzetten tegen het overdragen van identificatiege-

gevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met 

leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook 

tegen de overdracht van een verslag kan je je niet verzetten. In principe worden ver-

slagen bijgehouden in IRIS-CLB online 

Naar een andere school 

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee sa-

menwerkt. 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. 

 

… 

http://www.rechtspositie.be/
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3.4 De evaluatie  

3.4.1 Evalueren binnen OV3  

3.4.1.1 Het rapport 

Vier maal per schooljaar (voor elke vakantie: zie kalender bijlage 7) krijgen de leer-

lingen een rapport mee. Wij als school vinden een samenwerking met jullie als ouders 

en jou als leerling erg waardevol. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met 

elkaar samen te zitten om te kijken hoe het met jou en/of je zoon/dochter gaat en 

hoe we jullie hierin kunnen ondersteunen. Het rapport is een schriftelijk verslag van 

de vorderingen doorheen het schooljaar. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden 

op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen. De klastitularis overhan-

digt je dit rapport op de data die vermeld staan in de jaarkalender. Elk rapport laat je 

door je ouder(s)/verantwoordelijke ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende 

schooldag terug aan je klastitularis die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewa-

ren ervan. Wij verwachten wel dat de ouders/verantwoordelijke op het einde van elke 

rapportperiode het rapport komt afhalen en bespreken met de klastitularissen. 

 

3.4.1.2 De beoordeling 

We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties 

evalueert en hoe ze die informatie doorgeeft aan je ouder(s) of verantwoordelijke. 

 

3.4.1.3 Je studievorderingen doorheen het schooljaar 

Tijdens het schooljaar hanteren we het systeem van permanente evaluatie. Je oefe-

ningen, je persoonlijk werk, , je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking 

aan opdrachten, groepswerk, en dergelijke worden nauwgezet gevolgd en beoordeeld. 

Dit gebeurt binnen een cyclisch proces van handelingsplanning. Er worden per rap-

portperiode steeds een aantal individuele doelstellingen vastgelegd. 

 

3.4.1.4 Evaluatieopdrachten 

De bedoeling hiervan is na te gaan of je de vooropgestelde doelen kan behalen binnen 

het groepswerkplan of binnen het individueel handelingsplan. In de kwalificatiefase en 

integratiefase gaat aparte aandacht uit naar de evaluatie van:  

• stages: stageverslagen, beoordeling van de stage door de mentor,…;  

• de kwalificatieproef ASV en BGV: kan een eenmalige proef omvatten of over  

meerdere dagen, weken of schooljaar gespreid worden. 
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3.4.1.5 Meedelen van de resultaten 

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouder(s)/verantwoor-

delijke om hen te laten kennismaken met de school, directie en leraars. Zij krijgen dan 

heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evalua-

tiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz.  

Er zijn individuele contactmogelijkheden (ouderavonden): 

• bij het begin van het schooljaar;  

• voor de herfstvakantie 

• na de kerstvakantie; 

• voor de paasvakantie; 

• op het einde van het schooljaar. 

Maar om contact op te nemen met onze school, hoeven je ouders niet te wachten tot 

de informatiecontacten. Een telefoontje volstaat om een afspraak te maken.  

Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in je evaluatie die je hebt 

afgelegd. Eventueel kunnen jullie ook een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schrif-

telijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op medeleerlingen.  
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3.4.2 Evalueren binnen OV4 

3.4.2.1 Terminologie 

• Dagelijks werk : losse opdrachten die tijdens de les worden opgegeven en beoor-

deeld worden, taken en huistaken  

• Huiswerk : afmaken van opdrachten die in de klas begonnen zijn. 

• GIP : geïntegreerde proef.   

• Langlopende opdracht : opdracht waarbij de leerling gedurende een langere peri-

ode (jaar, trimester) op zelfstandige basis werkt aan het verwerven van leerstof 

en waarin het uitwerken van de taak wordt opgevolgd door de leerkracht op 

vaste feedbackmomenten. 

Focus ligt op het zelfstandig verwerken van de deel van leerstof van een vak.  

In regel niet ter vervanging van lessen wel ter verdieping, verrijking, verwerking, 

… van reeds aangebrachte leerstof. 

• Vervangopdracht: opdracht waarbij de leerling gedurende een jaar op zelfstan-

dige basis werkt aan het verwerven van leerstof en waarin het uitwerken van de 

taak wordt opgevolgd door de leerkracht§t op regelmatige basis op vaste feed-

backmomenten.. 

Focus ligt op het zelfstandig verwerken van de jaarleerstof van een vak ter ver-

vanging van het niet (kunnen) volgen van de lessen over diezelfde leerstof. 

• Aangekondigde toets : omvat de leerstof van één of enkele lessen over een 

zelfde onderwerp. Minstens 2 dagen op voorhand aangekondigd. 

• Onaangekondigde toets : kan zowel bij de aanvang als bij het einde van de les 

afgenomen worden om de beginsituatie of de vorderingen van de les vast te leg-

gen. 

• Herhalingstoets : toets die een grote hoeveelheid leerstof omvat en minstens een 

week op voorhand wordt aangekondigd MET een leerstofoverzicht. 

• Toetsvrije week voor de examens:  

o 2de jaar: geen toetsen en (huis)taken  

o 2de en 3de graad: geen toetsen voor de één uursvakken en geen (huis)ta-

ken. 

• Examen : grote herhalingstoets met de leerstof van een heel trimester. Meestal 

hebben de leerlingen een halve dag studie de dag ervoor. 
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• Permanente evaluatie : verzameling van punten die behaald worden door toet-

sen. We passen dit toe in verschillende contexten over een langere periode. 

• Summatieve evaluatie : is een beoordeling van de leerprestaties, leeruitkomsten 

of leerproducten aan het einde van het leerproces (vb. bij afgeronde gehelen van 

leerstof) De summatieve evaluatie gaat na of in welke mate de leerling de ge-

stelde leerdoelen heeft bereikt en legt dat vast, meestal in de vorm van een 

score. 

• Attitude-evaluatie : staat los van de cognitieve evaluatie. Hier worden de leer-

lingen beoordeeld op gedrag, medewerking, inzet en stiptheid.  

• Parate kennis : kennis waarover men zou moeten beschikken om verdere leerstof 

te kunnen verwerken. 

• Kennis : leerstof die d.m.v. vanbuiten leren verwerkt wordt. 

• Vaardigheden : spreken, luisteren, schrijven, opzoeken (atlas, internet, multime-

dia….)  

• Redicodis : Remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende 

maatregelen.  

Deze worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In samen-

spraak met leerlingen, leerkrachten en ouders worden deze concreet gemaakt in 

IHP. 

 

3.4.2.2 Evalueren op geregelde tijdstippen 

We houden onze leerlingen op geregelde tijdstippen op de hoogte van hun  resulta-

ten op de toetsen en opdrachten. 

De verbeterde toetsen/opdrachten worden terug gegeven aan en besproken met de 

leerlingen. 

Indien gewenst kan de leerling en/of zijn ouders vragen om nog extra inzage te krij-

gen in en/of uitleg te krijgen bij de toetsen/opdrachten/examens die werden afge-

legd.   

Eventueel kunnen zijn ook een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk con-

tact op te nemen met de directie. Hiervoor zal de school een kleine vergoeding vra-

gen ter waarde van de genomen kopies.  

De kopie zal enkel gegevens bevatten die betrekking hebben op de leerling zelf. 
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3.4.2.3 Procedure wanneer leerlingen niet deelnemen aan een evaluatie? 

Vanwege het gevarieerd doelpubliek in onze school, beschouwen we elk geval apart. 

De vakleerkracht geeft in overleg met de titularis en de interne begeleiders van de 

leerlingen op basis van de noden van de leerling (IHP) gepast gevolg aan deze ge-

beurtenis . 

 

Hierbij onderscheiden we verschillende redenen waarom iemand niet deelneemt:  

• Gewettigd afwezig 

• Ongewettigd afwezig 

• Blokkeren omwille van de problematiek 

• Omwille van een redicodis maatregel vanuit het IHP 

• Weigeren om de evaluatie mee te doen. (bv niet gestudeerd) 

• Niet deelnemen omwille van crisis.  

 

3.4.2.4 Onregelmatigheid bij evaluatie 

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een mede-

leerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken 

bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en 

hulpmiddelen, ongewettigd afwezig blijven op evaluatiemomenten, … 

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, 

kan de leerkracht beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. 

 

Wanneer je tijdens een examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de toe-

zichthoudende leerkracht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel 

opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan.  

De toezichthoudende leerkracht maakt een verslag en licht de vakleerkracht, titularis 

en voorzitter van de delibererende klassenraad in. 

Achteraf zullen we ook een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders 

daarbij aanwezig zijn.  

Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon 

die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de delibererende klassenraad be-

zorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt.  

 

Wat zijn mogelijke beslissingen?  

• Er is geen fraude gepleegd en het examen telt gewoon mee. 

• Een herexamen  

• 0% voor het examen  

• Enkel het deel van het examen dar werd afgelegd na de vaststelling van de onre-

gelmatigheid, telt mee.  

 

De ouders worden op de hoogte gebracht van de onregelmatigheid en de beslissing 

van de delibererende klassenraad.  

 

Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. 

 

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een studiebewijs hebt behaald, is 

het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten terugge-

ven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resul-

taten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. 
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3.4.3 Delibererende klassenraad  in OV3 (Anker & Schakel) 

3.4.3.1 Samenstelling en verloop 

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit school-

jaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn af-

gevaardigde. 

 

Bij de duale opleidingen maken de mentor en de trajectbegeleider van de leerling 

ook deel uit van de delibererende klassenraad. Ook zij zijn stemgerechtigd 

 

In een duale opleiding in OV3 zijn er verschillende studiebewijzen mogelijk. Welk 

studiebewijs je precies krijgt, hangt af van de gevolgde duale opleiding én van welke 

onderwijsdoelen je juist bereikt hebt. We zullen je bij de start van de duale opleiding 

hierover verder informeren.  

 

Een leerkracht zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de be-

spreking van een leerling waaraan  hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft 

gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van  familieleden tot en met 

de vierde graad.  

 

Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom welk 

getuigschrift of attest kan toegekend worden. Dit wil zeggen: welke vaardigheden en 

competenties aanwezig zijn om als volwaardig lid in de maatschappij te kunnen func-

tioneren. Hij zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan.  

Hij steunt zich daarbij op het Groepswerkplan en Individueel handelingsplan:  

het resultaat van je globale proces van ontwikkeling; beslissingen, vaststellingen en 

adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; je mogelijkhe-

den i.v.m. verdere studies.   

 

De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd 

en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing 

te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie (positief, negatief of status-

quo).  
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3.4.3.2 Mogelijke beslissingen van de delibererende klassenraad 

Opleidingsvorm 3 bestaat uit vier fasen: het observatiejaar, de opleidingsfase, de 

kwalificatiefase en een niet-verplichte integratiefase. De klassenraad beslist op 

basis van je handelingsplanning over het doorlopen van deze fasen.  

Binnen OV3 wordt er gedelibereerd op basis van de opleidingsprofielen. Deze pro-

fielen lijsten de competenties op die de leerlingen moeten verworven hebben om 

in aanmerking te komen voor een getuigschrift of een attest. Op het einde van de 

opleidingsfase krijg je een advies van de delibererende klassenraad over je ver-

dere traject. Op het einde van de kwalificatiefase krijg je één van de volgende 

studiebewijzen: 

• een getuigschrift van de opleiding als je alle competenties in voldoende mate 

hebt behaald; 

• een getuigschrift van verworven competenties als je de competenties van een 

afgerond geheel hebt behaald; 

• een attest van verworven bekwaamheden dat aangeeft welke competenties je 

tijdens je traject hebt behaald; 

• een attest beroepsonderwijs wanneer de klassenraad je niet heeft toegelaten 

tot de kwalificatieproef. 

 

In de facultatieve integratiefase kan een leerling volgende studiebewijzen behalen:  

• het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding 

• het attest van alternerende beroepsopleiding  

 

De besprekingen van de klassenraad zijn geheim. 

 

3.4.3.3 Advies duaal leren 

Op het einde van het schooljaar van het laatste jaar van de opleidingsfase geeft de 

klassenraad een advies over een mogelijke instap  duaal leren = combinatie van leren 

op de school en op de werkplek. Dit advies baseert zich op 2 criteria: 

• de arbeidsbereidheid: een jongere die gemotiveerd is om bepaalde competenties 

te verwerven op de werkvloer is arbeidsbereid; 

• de arbeidsrijpheid: een jongere is arbeidsrijp als hij in staat is competenties te 

verwerven in een opleiding die vooral bestaat uit leren op de werkvloer en gemoti-

veerd is om dit te doen.  

Dit advies is louter informatief, dus niet bindend en vormt geen toelatingsvoorwaarde 

tot duale opleidingen.  
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3.4.4 Delibererende klassenraad in OV4 (Kompas) 

3.4.4.1 Samenstelling en verloop  

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit 

schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of 

zijn afgevaardigde. 

Een leerkracht zal tijdens de delibererende klassenraad nooit  deelnemen aan de 

bespreking van een leerling waaraan  hij privaatlessen of een schriftelijke cursus 

heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van  familieleden tot 

en met de vierde graad. 

Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist: 

• of je al dan niet geslaagd bent; 

• welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt. 

 

Hij steunt zich bij zijn beslissing: 

• op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; 

• op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad 

doorheen het schooljaar; 

• op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. 

 

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.  

 

3.4.4.2 Mogelijke beslissingen 

In opleidingsvorm 4 spreekt de delibererende klassenraad zich op het einde van elk 

schooljaar uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: Er is een verschil tussen 

het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren. 

 

• delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 1ste graad  

➢ als je geslaagd bent, krijg je: 

- een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je toelaat tot het 2de  

leerjaar; 

- een oriënteringsattest A met verplichte remediëring waarin de klas-

senraad je toelaat tot het 2de leerjaar met de verplichting om je tekorten bij 

te werken (remediëring). 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belang-

rijkste redenen voor de genomen beslissing. 

- een oriënteringsattest A met afsluiting van de toegang tot één of 

meerdere basisopties of pakketten van de basisopties waarin de klas-

senraad je toelaat tot het 2de leerjaar, maar niet naar om het even welke 

basisoptie of pakket. 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belang-

rijkste redenen voor de genomen beslissing. 

➢ als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet 

overgaan naar een 2de leerjaar. 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 

redenen voor de genomen beslissing. 

 

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. 
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• delibererende klassenraad van het 2de leerjaar A en B stroom van de eerste graad 

en de hogere jaren: 

➢ als je geslaagd bent, krijg je: 

- een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot 

het volgende leerjaar; 

- een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, 

maar niet naar om het even welke studierichting omdat de delibererende 

klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een rede-

lijke slaagkans te hebben. 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belang-

rijkste redenen voor de genomen beslissing. 

➢ als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C: je kan dan niet 

overgaan naar een volgend leerjaar. 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 

redenen voor de genomen beslissing 

 

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.  

3.4.4.3 Uitzonderlijke beslissingen 

• In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad 

eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je 

geslaagd of niet geslaagd bent. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de 

loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste 

op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing 

te nemen. 

 

• In uitzonderlijke gevallen zoals het missen van een groot deel van de leerstof ten 

gevolge van een overmachtsituatie zoals ziekte of ongeval, wanneer je van stu-

dierichting bent veranderd, … ;kan de delibererende klassenraad op het einde van 

het 1ste leerjaar van een graad beslissen dat je ondanks enkele tekorten toch al 

mag starten in dat 2de leerjaar van die graad. Je moet dan wel in de loop van dat 

2de leerjaar die tekorten wegwerken. De school zal je hierbij ondersteunen. Op het 

einde van het 1ste leerjaar krijg je dan geen oriënteringsattest, maar enkel een at-

test van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan. 

Als je in de loop van het 2de leerjaar van school of van studierichting zou verande-

ren, moet de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar opnieuw zal samenko-

men om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet akkoord 

gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op 

het einde van het schooljaar (zie punt 4.5.4). 
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3.4.4.4 Voorwaarden om je leerjaar over te zitten 

• Leerlingen uit het 1ste leerjaar A resp. B van de eerste graad die een oriënte-

ringsattest A behaalden, kunnen niet overzitten en moeten doorstromen naar het 

2de leerjaar A resp. B. De delibererende klassenraad geeft dan ook geen advies 

over overzitten 

 

Er is één uitzondering:  

leerlingen uit het 1ste leerjaar B van de eerste graad die een oriënteringsattest 

A (zonder verplichte remediëring of afsluiting), kunnen overzitten in het 1ste leer-

jaar A. De delibererende klassenraad en het CLB kunnen je hierin adviseren, maar 

hun adviezen zijn niet bindend. 

 

• Leerlingen van het 2de leerjaar van de eerste graad of de hogere jaren die 

een oriënteringsattest B behaalden, kunnen overzitten in eenzelfde of een an-

dere basisoptie/studierichting onder volgende 2 voorwaarden:  

o ze kregen een gunstig advies van de delibererende klassenraad tot overzit-

ten  

o ze moeten aan het CLB een (niet-bindend) advies vragen ter ondersteuning 

van de beslissing.  

 

Leerlingen die dus geen gunstig advies kregen van de delibererende klassenraad, 

moeten naar het 1ste leerjaar van de tweede graad doorstromen. 

 

• Leerlingen van het 2de leerjaar van de eerste graad of de hogere jaren die 

oriënteringsattest A behaalden, kunnen enkel overzitten in een andere basisop-

tie/studierichting.  

In dat geval moet je aan het CLB advies vragen om je te helpen beslissen of je je 

leerjaar, ondanks je gunstig resultaat, toch wil overzitten in een andere studierich-

ting. Dit advies is niet bindend.  

De delibererende klassenraad kan je hierbij ook, niet bindend, adviseren.  

 

• Leerlingen die een oriënteringsattest C behaalden, kunnen steeds het leerjaar 

overzitten. 

 

3.4.4.5 Studiebewijzen aan het einde van een graad zijn van waarde in de 

maatschappij: 

• een getuigschrift van de eerste graad; 

• een getuigschrift van de tweede graad; 

• een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de derde graad BSO/arbeidsfinali-

teit; 

• een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het 2de leerjaar van de 

derde graad TSO/doorstroomfinaliteit of op het einde van het 3de leerjaar van de 

derde graad BSO (specialisatiejaar); 
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3.4.5 Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad 

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of 

je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je niet het meest gun-

stige studiebewijs hebt gekregen of als je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) niet ak-

koord gaan met de beslissing. 

Hiertoe volg je volgende  procedure  

Let op: de achtereenvolgende stappen dienen gerespecteerd te worden en met  dagen 

bedoelen we telkens werkdagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 

juli, worden dus niet meegerekend). 

• STAP 1  

Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de voorzitter van de delibere-

rende klassenraad. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders 

moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag na de 

dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuit-

deling vinden jullie in de jaarkalender(zie bijlage 7). 

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, be-

gint die termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meege-

deeld.  

Ook die datum vind je terug in de jaarkalender (zie bijlage 7).  

Jullie vragen dit gesprek schriftelijk, via e-mail of brief aan de voorzitter van de de-

libererende klassenraad. en  krijgen via e-mail een uitnodiging die de afspraak be-

vestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag na de dag waarop de 

rapporten werden uitgedeeld/de uitgestelde beslissing werd meegedeeld. 

Indien de aanvraag tot het gesprek gebeurt na het verstrijken van de termijn  kan 

er niet meer op die vraag worden ingaan en stopt de betwisting. 

Tijdens het gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de (delibere-

rende) klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke ge-

gevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

We delen het resultaat van dit gesprek via mail of 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 rechtvaar-

digen; 

- de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je 

ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassen-

raad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te over-

wegen. Je ouders ontvangen vervolgens per e-mail of aangetekende brief het 

resultaat van die vergadering. 

 

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de de-

libererende klassenraad ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klas-

senraad, dan blijft de betwisting bestaan. 
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• STAP 2  

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie stap 1), dan kunnen je ouders 

in een volgende fase schriftelijk en binnen de drie dagen nadat ze de beslissing ont-

vingen van de voorzitter van de delibererende klassenraad/de delibererende klas-

senraad, beroep instellen bij het schoolbestuur ter attentie van  

VZW Organisatie der Broeders van Liefde 

Nicolas Vandeweerd 

Bestuurder-sectorverantwoordelijke Welzijn-BuO 

Stropstraat 119 

9000 GENT 

Dit kan via een aangetekende zending maar je ouders kunnen, wanneer de school 

open is, het beroep bij het schoolbestuur ook persoonlijk op school afgeven. Ze  

krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 

ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

 

Wil een beroep ontvankelijk zijn moet het aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven 

(met bewijs van ontvangst). 

- het beroep geeft de redenen aan waarom je ouders de beslissing van de delibe-

rerende klassenraad betwisten 

- het beroep is gedateerd en ondertekend. 

- het beroep is op tijd verstuurd  

 

Als het beroep niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het be-

roep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet zal be-

handelen. . 

• STAP 3 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal ze een beroepscommissie sa-

menstellen 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 (zoals de voorzitter van de beroepscommissie) 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 beroepscommissie zijn. 

Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 

aan te duiden. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stem-

ming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur ver-

bonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voor-

zitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stem-

ming evenveel stemmen voor als tegen zijn, heeft 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 beslis-

sing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvol-

gende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.   
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4. Inspraak, leefregels en afspraken, privacy, gezondheid, orde en 

tucht op school 

4.1 Inspraak op school 

De leerlingen hebben inspraak in het beleid van de school via de leerlingenraad. 

Voor het Kompas en Schakel is de leerlingenraad opgedeeld in twee deelraden, nl. een leer-

lingenraad voor de leerlingen van de observatie- en opleidingsfase Schakel (OV3)  en de 

eerste drie jaren van Kompas (OV4) en een leerlingenraad voor de kwalificatiefase en ABO 

Schakel  (OV3) en de leerlingen van de drie laatste jaren van Kompas  (OV4 ),. 

Voor Anker (OV3) is de leerlingenraad ook opgedeeld in twee deelraden, nl. een leerlingen-

raad voor de leerlingen van de observatie- en opleidingsfase en een leerlingenraad voor de 

kwalificatiefase en ABO. 

Statuten: 

Iedere klas duidt één (Kompas en Schakel) of twee (Anker) verantwoordelijke leerling(en) 

aan die tijdens de leerlingenraad zijn/haar klas komen vertegenwoordigen.  

Dit op vrijwillige basis of na aanduiding van de titularis 

De leerlingenraad vindt plaats wanneer er een minimum van 5 leden aanwezig zijn, exclusief 

de begeleidende leerkrachten. 

 

Tijdens de leerlingenraad wordt er gewerkt met een voorzitter en verslaggever. Beide rollen 

worden door een leerkracht uitgevoerd. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid gedurende 

de vergadering. De voorzitter laat de leerlingen beurtelings aan het woord komen, de ande-

ren leden krijgen nadien ook de tijd om hierop te reageren. 

Indien de voorzitter verontschuldigd is neemt de verslaggever, OF deze rol mee op zich, OF 

duidt hij/zij een leerling aan om deze verantwoordelijkheid te dragen. 

De leerlingenraad gaat door, op een op voorhand vastgelegd tijdstip, tijdens de eerste week 

van de maand. Dit tijdstip geldt voor elke maand gedurende het schooljaar. (Bij aangepaste 

schoolmaatregelen is het mogelijk deze ook online te organiseren). 

 

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. 

Ook de directie kan agendapunten aanbrengen en kan op eigen initiatief of op vraag van de 

leerlingen aan de leerlingenraad deelnemen. 

 

De directie bespreekt de adviezen van de leerlingenraad. De adviezen worden op de direc-

tieraad besproken worden en over het resultaat van de bespreking  worden de leerlingenra-

den op de hoogte gebracht.. 

 

De leerlingenraad heeft een adviserende taak in het beleid van de school en dit op het ge-

bied 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 …  
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4.2 Praktische leefregels en afspraken op school  

4.2.1 Leerlingenreglement 

 

De belangrijkste leefregels en afspraken werden in een apart leerlingenreglement ver-

woord om het meer toegankelijk te maken voor onze leerlingen. 

Dit leerlingenreglement zit ook in de agenda van de leerlingen en is ook terug te vin-

den op Smartschool . 

De leerlingen wordt gevraagd dit ‘voor akkoord’  te ondertekenen.  

Ouders/verantwoordelijken verklaren bij het ondertekenen van dit schoolreglement 

zich impliciet ook akkoord met deze leefregels en afspraken.  

 

Het leerlingenreglement gaat als volgt: 
 

In ons ze school leven we met veel mensen tezamen en delen we ook veel binnen –en 

buitenruimtes,  en materiaal met elkaar . En om dit samenleven goed te laten verlo-

pen, hebben we een aantal spelregels opgesteld. Sommige regels liggen je misschien 

wat moeilijker en andere wat gemakkelijker maar we vragen aan iedereen, directie, 

leerkrachten en leerlingen om ze zo goed mogelijk te volgen.  Dat is de afspraak. 

Het kan zijn dat een bepaalde regel voor jou echter zo moeilijk is om na te leven dat je 

echt in problemen komt. In zulke individuele gevallen kan er dan worden beslist op 

een klassenraad, dat jij (tijdelijk) uitzonderlijk hier kan van afwijken als het jou voor-

uithelpt en dit anderen niet schaadt. Je doet dit echter enkel na overleg en goedkeu-

ring van de school. 

Succes! 
 

1.  Schoolteam = iedereen die op en voor onze school werkt 

• Ik ga op een respectvolle manier met iedereen om. 

• Heb ik een vraag of probleem dan kan ik elk lid van het schoolteam aanspreken om me te 

helpen. 

• Ik kan van elk lid van het schoolteam een taak krijgen, die ik uitvoer. 

• Iedereen van het schoolteam mag je aanspreken, terechtwijzen en/of sanctioneren.  

• Je ouders* worden betrokken bij jouw leerproces. Zij worden regelmatig samen met jou 

uitgenodigd. Jullie zijn altijd welkom voor een gesprek op school.  

(* Met ouders bedoelen we ook andere hulpverleners, zoals begeleiders, internaatsopvoeders, 

voogd,  consulent.) 

2. Mijn houding  

• Ik ga naar school om te leren daarom zorg ik mee voor de rust op school. 

• Ik mag tegen elk lid van het schoolteam op een beleefde manier mijn mening zeggen. 

• Ik zorg mee voor een veilige omgeving op school. Ik gebruik geen fysieke en verbale 

agressie. 

• Ik kan een fout maken. Als ik besef dat ik een fout gemaakt heb, probeer ik deze zo snel 

mogelijk te herstellen.  

• Ik los een probleem al pratend op. 

• Anderen pijn doen of dingen stuk maken, mag ik niet.  

• Ik gooi niet met gereedschap en natuurlijk materiaal (o.a. zand, eikels, sneeuwballen).  

• Wat ik verlies of beschadig, moet ik betalen.  

• Ik werk mee aan een pestvrije school. 

• Ik steel niet, bedreig geen anderen en scheld niemand uit.  

• Pesten kan niet: niet met woorden, niet via GSM of internet (mails, sociale netwerksites). 

• Het maken van foto’s, filmpjes en geluidsopnamen zonder toestemming is verboden. 

▪ Roken van tabak of van soortgelijke producten is niet toegestaan op het domein. 

• Gebruik van alcohol, drugs en energiedranken zijn verboden. Ik kom niet onder invloed 

naar school.  

• Ik ruil, koop of verkoop niets aan of met andere leerlingen.    
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3. Lessen en activiteiten  

• Tijdens de schooluren, verlaat ik het schooldomein niet.  

• Buiten de lesuren loop ik niet rond in de gebouwen of tussen de speelplaatsen en blijf ik 

op m’n eigen stekje.  

• Als ik ergens heen wil of moet, vraag ik hiervoor toestemming en een toelatingsbriefje 

aan iemand van het schoolteam.  

• Op het schooldomein verplaats ik mij in klasverband, onder begeleiding, in rij(en) en in 

stilte. In de klas en in de rij eet ik niet.  

• Ik doe mee met alle lessen en activiteiten van de school. Ook als ik een andere geloofs-

overtuiging en/of levensgewoonte heb.  

• Tijdens BGV, labo en WPL gelden de werkplaatsreglementen.  

• Tijdens LO is aangepaste sportkledij verplicht volgens het  LO-reglement. 

• Ik heb steeds mijn agenda en het nodige schoolmateriaal bij.  

• Zowel rapport als agenda moeten door de ouders ondertekend worden. Daarna bezorg ik 

het terug aan mijn leerkracht. 

4. Aan- en afwezigheid 

• Ik ben leerplichtig. Bij aanvang van de lessen sta ik in mijn rij. 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. Als ik te laat ben, moet ik nablijven.  

• Mijn ouders waarschuwen de school vanaf de eerste dag van afwezigheid. Ik geef mijn 

afwezigheidsattest af aan de leerkracht. 

5. Van en naar school. 

• Als ik naar school of huis ga, neem ik de veiligste weg. 

• Ook buiten het domein hou ik mij aan de regels en afspraken.  

• Ik plaats mijn fiets, brommer of step op de afgesproken plaats. Leerlingen die zelf met de 

auto komen, parkeren deze op een reglementaire wijze buiten het domein MFC Clara Fey. 

Tijdens de schooluren, laat ik mijn bromfietshelm in een locker.  

• Bij aankomst ga ik direct naar de afgesproken plaats. Ik dool niet rond op school. 

• ’s Avonds ga ik direct naar mijn busvak, lijnbus, leefgroep, huis, … 

• Op de schoolbus hou ik mij aan het leerlingen- en het busreglement. 

6. Kledij en persoonlijke voorwerpen 

• Mijn kledij is verzorgd. Ik overdrijf niet bij het dragen van lichaamsversiering (tatoeages, 

piercings, kapsel, kledij). De directie beslist wat toelaatbaar is. 

• Petten en kappen zet ik af in de gangen en (klas)lokalen. 

• Alle voorwerpen die ik meebreng, zijn op eigen risico, d.w.z. er is geen vergoeding bij 

beschadiging, verlies of diefstal. 

• Bij het eerste fluitsignaal zet ik mijn multimedia af en steek deze weg. 

Muziekboxen laat je thuis 

• Tenzij dat de leerkracht die op dat moment lesgeeft beslist om deze te gebruiken in functie 

van zijn les, geef ik mijn GSM, Smartwatch  en waardevolle voorwerpen in bewaring tij-

dens de lessen op vraag van het schoolteam.  

• Vuurwerk, bommetjes en gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en dolken, … zijn verbo-

den. Ze worden afgenomen en niet teruggegeven. 

7. Overtredingen, sancties en herstel. 

• Bij een overtreding hanteren we het 4 ladenmodel. Dit kan leiden tot een waarschuwing, 

sanctie, samen gewenst gedrag inoefenen en/of herstel eisen. 
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4.2.2 Bijkomende leefregels en afspraken m.b.t. … 

• Verloren voorwerpen 

Verloren voorwerpen kunnen teruggevraagd worden tot het einde van het school-

jaar. Daarna worden die bezorgd aan organisaties voor noodlijdenden. 

 

• Middagpauze 

Leerlingen mogen tijdens de middag de school verlaten op voorwaarde dat ze afge-

haald en vergezeld 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 telefoon-

nummer van de volwassene vermelden waar de leerling tijdens de middag zal ver-

blijven. 

Leerlingen mogen vanaf het vijfde jaar ongeacht hun leeftijd en mits toestemming 

van de ouders of voogd het schooldomein verlaten tussen 12.00u en 12.45u.  

Vanaf dat leerlingen 18 jaar zijn mogen ze , ongeacht het jaar waarin ze zitten en  

als zij en hun ouders een gedragscode hebben ondertekend, de school verlaten 

tussen 12.00u en 12.45u.. 

Bij wangedrag tijdens de middagpauze kan de directie deze toelating intrekken. 

 

• Drugs 

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze 

kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor de gezondheid van de (mede)leer-

lingen.  

 

Daartoe werd  Drug-preventie-team (DPT) opgericht. Het DPT organiseert preven-

tie-activiteiten in verband met zowel legale (tabak, alcohol) als illegale drugs. Het 

DPT biedt ook professionele hulp aan leerlingen die een probleem met drugs heb-

ben. 

Het DPT ontwikkelde in het charter ’Drugs op school’ (zie bijlage 4) een drugsre-

glement dat zowel in een preventieve als begeleidende en, indien nodig, sanctio-

nerende aanpak voorzien. 

 

 

In het begin van ieder schooljaar worden er tevens 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 proble-

men hebben met drugs. Ze kunnen dan rekenen op steun en hulp. 

 

Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens ons herstel- en 

sanctioneringsbeleid in punt 5.3.. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je in het bezit 

ben van drugs, drugs gebruikt of onder invloed bent. Ook als je niet meewerkt 

met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je 

medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. 

 

Ouder/verantwoordelijken worden steeds op de hoogte gebracht en kunnen wor-

den gevraagd om de leerling onmiddellijk te komen afhalen. Waarop dan automa-

tisch een preventieve uitsluiting volgt. 
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• Rookverbod 

 Op het volledige schooldomein zowel binnen als buiten de schoolgebouwen is er 

een absoluut rookverbod voor producten op basis van tabak of van soortgelijke 

producten.   

Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-

pen, heatstick en pruim- of snuiftabak zijn verboden.  

Dit verbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert zoals extra-

murosactiviteiten (zie punt 2.3) en is 24u op 24u, 7 dagen op 7 dagen van kracht.  

Overtreders kunnen we een sanctie opleggen zoals beschreven in ons herstel- en 

sanctioneringsbeleid onder punt 5.4 en ze zullen hun rookwaren dienen af te ge-

ven tot het einde van die dag. 

 

• Gebruik GSM/Smartphone/Smartwatch, MP3, PSP en andere multimedia 

Het vrij gebruik van is alleen toegestaan tijdens de middagonderbreking van 

12.00u tot 12.50u.  

Leerlingen die  de leefregels rond het gebruik niet respecteren worden gevraagd 

om deze af te geven..  

Een in beslag genomen toestel wordt  ’s avonds steeds teruggegeven  

Het met een GSM/Smartphone/Smartwatch/ … maken van geluidsopnamen, foto’s 

of filmpjes t van leerlingen of personeel op school is in strijd met de wet.  Bij mis-

bruik zal de school automatisch de politie inschakelen. 

 

• (Cyber)pesten en geweld  

 

Pesten in het algemeen en cyberpesten ( een fenomeen waarbij computer, 

smartphone of gsm wordt gebruikt om anderen te pesten) kunnen wij als school 

niet toelaten.  

Er werd daarom NIMEMIJ! opgericht: een multidisciplinaire werkgroep tegen pes-

ten bestaande uit personeelsleden van de school en CLB. Zij werken zowel beleids-

matig als leerkracht- en leerlingondersteunend. (zie bijlage 6) 

Ook 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.  

 

Leerlingen die gepest worden of getuige zijn van pesterijen kunnen steeds in ge-

sprek gaan met hun leerkrachten, leerlingbegeleider-paramedici, zorgcoördinator 

en/of directie.  

Je kan ook via nimemij@busokristuskoning.be  een pestprobleem te melden aan 

de werkgroep NIMEMIJ! 

Dit kan ook anoniem.  

Elke mail wordt met de nodige discretie en respect eerst intern besproken. Men 

kan steeds binnen de 48 uur een eerste mail terug verwachten. Tijdens weekends 

en vakanties kan dit langer duren. 

Ouders die  zich zorgen maakt rond cyberpesten: 

- Melden dit zo snel mogelijk op school aan de zorgcoördinator van de afdeling of 

via nimemij@busokristuskoning.be. 

- Bewaren/verzamelen  zoveel mogelijk bewijzen op de computer of GSM van 

hun zoon of dochter. 

- Raden zoon of dochter aan voorlopig de daders te negeren. 

Indien mogelijk sluiten ze  alle vormen van online communicatie tussen kind en 

daders af vb. facebook, snapchat, twitter, instagram, whatsapp,.. 

 

Bij (cyber)pestsituaties worden de ouders/verantwoordelijken van de betrokken 

leerlingen (pesters en gepesten) verwittigd. Samen wordt er naar een oplossing 

gezocht. De school zal in eerste instantie steeds proberen om zoveel mogelijk 

herstelgericht om te gaan met pestproblemen. 

mailto:nimemij@busokristuskoning.be
mailto:nimemij@busokristuskoning.be
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Indien nodig zal de school overstappen naar tuchtmaatregelen. 

In gevallen van ernstig cyberpesten waarbij een online onderzoek noodzakelijk 

is worden ; de ouders/verantwoordelijken aangeraden om samen met hun kind 

ook een aangifte te doen bij de lokale politie of dit te melden op  het online 

meldpunt eCorps (www.ecorps.be). 

 

Cyberpesten vindt niet enkel plaats tussen leerlingen onderling. 

Ook indien een leerling negatieve/kwetsende woorden of beelden plaatst over een  

personeelslid van de school, zal de school gepast optreden: herstelgericht met in-

dien nodig sanctionerend.. 

 

Ouders en leerlingen mogen hen steeds vrij contacteren op onderstaand adres: 

nimemij@busokristuskoning.be  om een pestprobleem te melden. Je mag ook 

anoniem een mail sturen.  

 

Elke mail wordt met de nodige discretie en respect eerst intern binnen de  werk-

groep besproken. Men kan steeds binnen de 48 uur een eerste mail terug ver-

wachten. 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.  

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag  

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar 

zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke 

aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, 

kan je contact opnemen met je leerlingbegeleider-paramedici, zorgcoördinator. Wij 

zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht 

voor de privacy van alle betrokkenen. 

 

• Werkplaatsreglement/veiligheid op school 

Tijdens de lessen in de sporthal, de praktijklokalen en de labo’s geldt een eigen re-

glement. Als je die regels overtreedt kan dat leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.  

De specifieke reglementen voor de praktijklokalen en de labo’s werden opgenomen 

in bijlage 5   

 

• Gebruik van Smartschool  

In OV4 (Kompas) maken we gebruik van het softwareplatforn Smartschool. 

We gebruiken het leerlingvolgsysteem en score. 

Via het Het berichtensysteem kunnen leerlingen  en leerkrachten rechtstreeks met 

elkaar communiceren. 

We verwachten van de leerlingen dat ze hiervan geen misbruik maken en zullen 

‘spelregels’ ontwikkelen voor zowel leerkrachten als leerlingen/ouders om dit in 

goede banen te leiden. 

Deze huishoudelijke reglementen zijn nog in ontwikkeling en zullen later terug te 

vinden zijn als bijlage 9 van dit schoolreglement 

  

mailto:nimemij@busokristuskoning.be
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4.3 Privacy 

4.3.1 Hoe en welke informatie houden we over je bij? 

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met privacy van onze leerlingen. We verzame-

len doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We 

vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –

begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we jouw uit-

drukkelijke toestemming nodig 

 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gege-

vens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schrifte-

lijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

 

Jouw persoonsgegevens verwerken we met Informat en Smartschool. We maken met 

de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier 

mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

 

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat 

niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de 

personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de secretariaatsmensen ver-

antwoordelijk voor de leerlingadministratie, je leerkrachten, de leerlingbegeleider-pa-

ramedici, zorgcoördinator, directie en het CLB). 

 

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan 

inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Je kan foutieve, onvolledige of verouderde 

gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vra-

gen. Dat kan door per brief of e-mail contact op te nemen met de directie.  

In geen geval worden  gegevens doorgegeven die betrekking hebben op anderen, zo-

als medeleerlingen.  

 

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar nadat je de school verlaten hebt. Voor 

sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn 

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 verwijde-

ren als ze niet ter zake zijn. 

 

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur 

verantwoordelijk. 

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten of bezwaar hebt tegen bepaalde verwer-

kingen, dan kan je contact opnemen met de directeur van de school. 
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4.3.2 Wat als je van school verandert? 

 

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. 

Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een 

aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als 

enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te 

bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven 

geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Zo zijn we verplicht om een kopie van het verslag aan je nieuwe school te bezorgen. 

Je nieuwe school kan het verslag ook raadplegen via IRIS-CLB online. Als je niet wil 

dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat per brief of 

email binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten 

4.3.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

 

Wij publiceren soms beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of onze 

facebookpagina, tijdens infosessies voor ouders en leerlingen. Met die opnames willen 

we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze 

activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect 

voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend 

zijn.  

 

Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou om toestemming voor het ma-

ken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via 

een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan 

gelden. Enkel indien we jouw beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebrui-

ken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. 

Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je 

kan hiervoor via brief of email contact opnemen met de directeur van de school waarin 

je expliciet vraagt om jouw toestemming in te trekken. 

 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregel-

geving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van 

de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je 

de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die dit doen in opdracht van de 

school, beeld- of geluidsopnames maken. 

4.3.4 Gebruik van sociale media 

 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op sociale 

media. Neem je deel aan de (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je 

ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels 

die werden opgesteld 
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4.3.5 Bewakingscamera’s 

 

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabe-

waking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd werd, kan 

je via brief of email aan de directeur van de school vragen om die beelden te zien. Je 

geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beel-

den vlot vinden. 

4.3.6 Doorzoeken van lockers en boekentassen 
 

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht 

om de inhoud van je locker of boekentas in jouw bijzijn te controleren. 

4.4 Gezondheid 

4.4.1 Preventiebeleid rond drugs en rookverbod 

 

Zie punt 4.2.2 en bijlage 4 

 

4.4.2 Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school  

 

• Eerste hulp  

 

We beschikken over een EHBO-lokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je 

het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we 

de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een an-

dere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. 

 

Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo na-

gaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen 

om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gege-

vens in dit register vernietigd. 

 

Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de algemene sociale vorming (ASV), de be-

roepsgerichte vorming (BGV), werkplekleren of de stageactiviteiten het slachtoffer 

bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf 

dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongeval-

len in de toekomst te voorkomen. 

 

• Geneesmiddelen op school 

 

- Je wordt ziek op school 

 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van 

de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of 

naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen 

we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen 

houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen. 

 

Wij beschikken over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige en gekende 

medicijnen, zoals daar zijn Dafalgan, Paracetamol, Neurofen, Cetrizine,  
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Enkel als je ouders vooraf toestemming hebben gegeven en wanneer de om-

standigheden dat vereisen, zullen we je één van die geneesmiddelen in zeer 

beperkte mate aanbieden. Je ouders worden vooraf telefonisch gecontacteerd 

om toestemming te vragen  welke geneesmiddelen we je wel en niet mogen 

geven. Ze houden daarbij rekening met o.a. eventuele allergische reacties. 

Elk gebruik van een geneesmiddel zullen we noteren in een register. Op het 

einde van het schooljaar worden de gegevens in dit register vernietigd of aan 

je ouders bezorgd. 

 

Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen ge-

bruikt, zullen we contact opnemen met je ouders.  

 

- Toezien op het gebruik van geneesmiddelen 

 

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je 

ouders kunnen ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat 

gebeurt via een aanvraagformulier (overhandigd bij de inschrijving of te ver-

krijgen bij het secretariaat) dat zij en de behandelende arts vooraf moeten in-

vullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de ge-

neesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt.. Eventueel 

zullen we je helpen bij het innemen van geneesmiddelen (bv. bij het indruppe-

len).  

Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je 

ouders daarvan op de hoogte. 

 

• Medische handelingen 

 

Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op 

vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In 

geval van nood zullen we steeds een arts contacteren. 

Je ouders kunnen ons wel vragen om medische handelingen te stellen. Ze doen dit 

via een aanvraagformulier te verkrijgen op het secretariaat dat zij en de behande-

lende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. 

We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, 

kunnen stellen. We bespreken dat met je ouders en je behandelende arts of ver-

pleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit. 
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4.5 Herstel en sanctioneringsbeleid  

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft.  

Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid 

volgend het 4 ladenmodel als middel om de goede gang van zaken in onze school te garan-

deren. 

4.5.1 Begeleidende maatregelen  

 

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 

kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel bepalen.  

4.5.2 Herstel  

 

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats in-

zetten op herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er 

is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodie-

ken kunnen zijn: 

 

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek; 

•  herstel via een externe bemiddeling 

4.5.3 Ordemaatregelen 

 

4.5.3.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 

 

Wanneer je de leefregels van de school blijft schenden en begeleidende of herstel-

maatregelen geen effect hebben, 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. 

 

4.5.3.2  Welke ordemaatregelen zijn er? 

 

• Mondelinge waarschuwing, opmerking, verwittiging. 

• Schriftelijke waarschuwing in de agenda of in het rapport. 

• Schrijfstraf - extra huistaak - extra schooltaak. 

• Berisping door * 

• Tijdelijke verwijdering uit een  les. 

• De leerling laten nablijven tijdens de middagpauze of na schooltijd van 16.20u tot 

17.00u.  

In dit geval worden de ouders steeds telefonisch op de hoogte gebracht door de 

school 
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• De leerkracht kan een strafstudie buiten de schooltijd verplichten in overleg met de 

directie. 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 onmiddel-

lijk 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: 

o een leerling tijdelijk uitsluiten uit de lessen en onder toezicht in een apart lokaal 

plaatsen  

o een leerling preventief schorsen (zie punt 4.5.4.7) 

 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk 

4.5.4 Tuchtmaatregelen 

 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle werkda-

gen (en dus niet zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen). 

4.5.4.1 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 jezelf, 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 opvoedingsproject van onze school in gevaar brengt; 

• bij erg onbeschoft zijn tegenover personeelsleden, fysieke of verbale agressie tegen-

over leerkrachten, oorzaak zijn van een vechtpartij, andere leerlingen afpersen e.a. 

grove overtredingen  

• bij schoolonbekwaam gedrag. Voorbeelden zijn het regelmatig gaan lopen uit de les-

sen, het voortdurend weigeren van opdrachten of agressie naar anderen of zichzelf 

toe.  

. 

4.5.4.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er? 

 

• een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken of uit alle lessen  

• een tijdelijk uitsluiting uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 

schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting uit de school. 
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4.5.4.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 
 

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen.  

Hij kan hierbij vooraf de klassenraad raadplegen.  

In geval hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij steeds vooraf het advies 

van de klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die tuchtklassenraad 

zetelen. Het advies van de tuchtklassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier. 

 

4.5.4.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?  

 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

• Bij een tijdelijke uitsluiting bespreekt de directeur of zijn afgevaardigde bespreekt 

met jou en je ouders de feiten. 
 

•  Indien een definitieve uitsluiting wordt overwogen nodigt de directeur of zijn afge-

vaardigde 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 tucht-

dossier 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 personeels-

lid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als ver-

trouwenspersoon van jou en je ouders. 
 

• Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een ter-

mijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.  

Bij een definitieve uitsluiting gebeurt dit met een aangetekende brief. 

In die brief staat ook een motivering van de beslissing, de ingangsdatum van de 

tuchtmaatregel en vermeldt de brief ook hoe je ouders in beroep kunnen gaan te-

gen die beslissing. 
 

• In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden.(zie punt 4.5.4.7.) 

 

4.5.4.5 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: 

 

• STAP 1  
Je ouders dienen schrftelijk en binnen de vijf dagen nadat ze de beslissing ontvin-

gen van de definitieve uitsluiting  een  beroep in bij het schoolbestuur ter attentie 

van  
 

VZW Organisatie der Broeders van Liefde 
Nicolas Vandeweerd 
Bestuurder-sectorverantwoordelijke Welzijn-BuO 
Gedelegeerd bestuurder 
Stropstraat 119 
9000 GENT 

Dit kan via een aangetekende zending maar je ouders kunnen, wanneer de school 

open is, het beroep bij het schoolbestuur ook persoonlijk op school afgeven. Ze  
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krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 

ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

De termijn van vijf dagen*.geldt zowel voor de aangetekende zending als ook in-

dien je ouders ervoor kiezen om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

 

De aangetekende zending met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt ge-

acht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als be-

wijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  

 

Wil een beroep ontvankelijk zijn moet het aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgege-

ven (met bewijs van ontvangst). 

- het beroep geeft de redenen aan waarom je ouders de beslissing van de deli-

bererende klassenraad betwisten 

- het beroep is gedateerd en ondertekend. 

- het beroep is op tijd verstuurd  

 

Als het beroep niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 

zal behandelen.  

 

• STAP 2 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal ze een beroepscommissie 

samenstellen. 

In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het school-

bestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn (zoals de voorzitter van de 

beroepscommissie)  

De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uit-

maken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

 

Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onder-

zoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek.  

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 

zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij 

het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken en jullie kunnen 

je tijdens het gesprek steeds laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep 

heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewet-

tigde reden of overmacht. 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 plaats-

vinden. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een 

stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbe-

stuur 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. Wan-

neer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, heeft zijn stem 

de doorslag. 
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De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel ver-

nietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslis-

sing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ou-

ders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

4.5.4.6 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 tuchtmaat-

regel. 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 schooljaar (d.i. 31 au-

gustus of 31 januari voor een Se-n-Se), 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 uit-

sluiting 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 vol-

gende schooljaren. 

 

4.5.4.7 Preventieve schorsing? 

 

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tucht-

maatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan in heel uitzonder-

lijke situaties in het kader van een tuchtprocedure 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. 

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan 

tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.  

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen.  

Bij preventieve schorsing wordt de leerling zo snel mogelijk door ouders / verant-

woordelijken 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 leer-

ling en de ouders worden opgeroepen tot een gesprek eventueel in het bijzijn van 

een vertrouwenspersoon. 

De preventieve schorsing eindigt nadat de directie  beslist heeft of er al dan niet een 

tuchtmaatregel genomen wordt. 



  

Schoolreglement 2021 – 2022   54 

4.5.5 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 in-

gaan 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. 

 

4.6 Klachtenregeling 

Indien jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van 

ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen 

of handelingen, dan neem je eerst contact op met de directie. 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing 

Als deze behandeling voor de ouders niet tot een afdoende oplossing leidt, dan kunnen zij 

hun klacht  

in een volgende fase voorleggen aan de klachtencommissie van het schoolbestuur. Dit moet 

gebeuren via een aangetekende brief.  

 

Het correspondentieadres is:  

vzw. Organisatie der Broeders van Liefde 

t.a.v. Nicolas Vandeweerd 

Bestuurder-sectorverantwoordelijke Welzijn-BuO 

Stropstraat 119 

9000 Gent 

 

De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om ontvankelijk te worden beschouwd, 

en dus inhoudelijk te kunnen worden behandeld: 

 

• ze moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 

plaatsgevonden te rekenen van de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• ze mag niet anoniem zijn. 

• ze mag niet gaan over een feit of feitengeheel dat reeds behandeld werd. 

• ze moet binnen de bevoegdheid van de klachtencommissie vallen. Vallen niet onder haar 

bevoegdheid:  

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. 

m.b.t. een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de gel-

dende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten waarvoor een speciale regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. 

m.b.t. de inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, deliberatiebe-

slissing, …).  

 

De klachtencommissie van het schoolbestuur zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen 

voor een gesprek. Men kan zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de 

brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de klachtencommissie zijn alsook hoe de 

procedure zal verlopen. 

 

De klachtencommissie kan de klacht louter beoordelen. Zij kan t.a.v. het schoolbestuur een 

advies  
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uitbrengen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het  

schoolbestuur. Tegen een uitspraak van de klachtencommissie kan niet in beroep worden 

gegaan. 
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Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders vol-

staat, dan kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommis-

sievan Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld  

Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar volgend  correspondentie-

adres is 

Klachtencommissie  

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaande-

ren  

of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  

   

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeg-

gen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht be-

trekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn.  

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behan-

deld. 

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun 

klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld 

én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. 

die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de gel-

dende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet 

genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid 

t.a.v. personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. 

over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslis-

sing …). 

 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een ad-

vies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in be-

roep gaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Deel III – Informatie 

1 Wie is wie? 

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de or-

ganisatie van onze school: 

• Ons schoolbestuur 

 

v.z.w. Organisatie der Broeders van Liefde 

Stropstraat 119 

9000 Gent 

Tel. 09/ 

 

Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridi-

sche, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoorde-

lijkheid van onze scholen. 

 

• Onze scholengemeenschap 

 

Scholengemeenschap VOORKEMPEN 

 

Wilgendaalstraat 5 - 2900 Schoten 

info@sgvoorkempen.be 

Tel.: 0483 59 35 33 

https://www.sgvoorkempen.be  

 

• Het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey.  
 

Onze school maakt deel uit van het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey.  

Het orthopedagogisch centrum Clara Fey bestaat uit Campus Kristus-Koning, Be-

thaniënlei 5, 2960 Brecht, en Campus St.-Rafaël, Kerkelei 44, 2960 Brecht. 

 

Campus Kristus-Koning bevat naast de twee BuSO-scholen  ook een BuBaO-school 

type basisaanbod en type 3 en 9, 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. 
 

• Onze directie bestaat uit de TAC, de adjunct-directeur en twee algemene direc-

teurs.  Ze zijn rechtstreeks aangesteld en gemandateerd door het schoolbestuur en 

staan in voor de dagelijkse leiding van de school.  

De algemeen directeur is eindverantwoordelijke en stuurt en coördineert het beleid, 

alle initiatieven en alle beslissingen. 

De adjunct-directeur leidt alle aspecten van de leerlingenbegeleiding. 

De Technisch-Adviseur-Coördinator (TAC) is verantwoordelijk voor alle aspecten van 

de  

beroepsgerichte vorming. 

- Tom Laforce: algemeen directeur BuSO Kristus Koning (OV3 Schakel en Anker) 

- Bart Janssens: algemeen directeur BuSO Het Kompas (OV4) 

- Bart Torfs: adjunct directeur 

- Ann Roelands: directeur logistiek/Technisch Adviseur Coördinator 

mailto:info@sgvoorkempen.be
https://www.sgvoorkempen.be/
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De directie wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door  

- Annemie Aerts: zorgcoördinator en leerlingbegeleiding  type 9 (Kompas en Scha-

kel)  

- Charlotte Vandenberghe: zorgcoördinator en leerlingbegeleiding type 3 (Anker)  

- Tania Verhoeven: directiesecretaresse  

 

Samen vormen ze het directieteam 

 
• De (graad)coördinatoren OV4 

- Nick Moons (coördinator schoolorganisatie en vernieuwing OV4) 

- Denis Deruyter(graadcoördinator 1ste graad A stroom) 

- Caroline Van Mechelen (graadcoördinator 2de graad B stroom) 

- Jonah Leyers (graadcoördinator 3de graad B stroom) 

- Bart Soetewey (coördinator B-stroom) 

 

• De Technisch Adviseurs  ( OV3) 

- Jef Govers (TA Bouw) 

- Bart Engelen en Mieke Truyens (TA Magazijn) 

- Christoph Baert en Leo Matthé (TA Tuinbouw) 

- Filip Horemans (TA Metaal, Schilder-decorateur) 
- Ludo Theuns (TA Hout, Meubel-Stoffeerder) 

- Wim Kloeck (TA Observatiejaar)  

 

 

• Onze schoolraad   

Overeenkomstig het participatiedecreet is er in onze school een schoolraad aanwe-

zig. Deze raad vergadert minimum driemaal per jaar en bespreekt de organisatie 

en de werking van de school.  

 

Samenstelling schoolraad  

Vertegenwoordiger leerlingen - Dimitri Desmedt 

- Alexander Heeman 

- Seppe Taverniers 

Vertegenwoordiging ouders 
- Kim Selens  

- Peggy Pelckmans 

- Marijke Vlieghere 

- Tinne Michielsen 

- Iemke Janssens 

- Hilde de Paepe 

Vertegenwoordiging lokale gemeen-

schap 

- Luc Aerts 

- Bert Verbeke 

- Roger Boonen 

Vertegenwoordiging personeel - Kristin Verbelen (secretaris) 

- Kris Geysen (voorzitter) 

- Ines Goris  

Vertegenwoordiging schoolbestuur 

(vaste gast, niet stemgerechtigd) 

- Kathleen Perneel 

- Tom Laforce 

- Bart Janssens  
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• Ons Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

De school werkt samen met het CLB.  

Carine Van Loon is voor onze school de Ankerpersoon 

 

De contactgegevens zijn:  CLB 1 Antwerpen Middengebied  

Bethaniënlei 6B 

2980 Zoersel 

Tel. 03 380 38 00 – Fax. 03 380 38 40 

e-mail: zoersel@clb-ami1.be 

 

Het CLB is elke dag open van 9-12 u en 13-16 u  en op donderdag tot 19 u 

Het CLB is gesloten tijdens de 

• kerstvakantie: uitgezonderd 2 dagen 

• paasvakantie  

• zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 

• wettelijke feestdagen 

 

Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?  

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. 

Daarom kan je terecht bijleerkrachten, leerlingbegeleiders-paramedici, zorgcoördinato-

ren en directie. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. 

We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past. 

• Het gaat over jou 
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen 

genomen worden achter je rug. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste 

is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. 

• Geen geheimen 

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en be-

roepsgeheim. 

Wat is dit? 

Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leerkrachten, paramedisch 

personeel, zorgcoördonator en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus 

vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet 

beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft.  

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht 

is om altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-mede-

werker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. 
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• Een dossier 

Je begrijpt dat leerkrachten, paramedisch personeel en directie niet alles kan ont-

houden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die 

informatie hebben enkel de leden van het directieteam, paramedisch personeel en 

betrokken leerkrachten toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we 

relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. 

Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in 

[deel II, punt 4.1]. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te over-

leggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds   
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BIJLAGE 1 ENGAGEMENTSVERKLARING OUDERS 

 

 

ENGAGEMENTSVERKLARING OUDERS 

 

   Naam leerling : …………………………………………………..…………………………………..…………...….    Klas : ………….…… 

 

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: 
binnen de scholengemeenschap Voorkempen, waartoe onze school behoort; 
met de schoolraad van onze school; 
 
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier  
te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is ech-
ter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw  
medewerking.  

 
Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 

In de geest van het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde engageren wij ons om uw zoon of doch-
ter 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 en-
gagement trachten we samen hetzelfde doel te bereiken: uw zoon of dochter met alle mogelijke  
kansen door zijn school- en studieloopbaan te begeleiden. 

In de loop van het schooljaar organiseren we heel wat oudercontacten en info-avonden .  
De data worden u per brief en per mail persoonlijk meegedeeld en staan ook vermeld in de  
jaarkalender. (zie bijlage 7 van het schoolreglement)  
 
We organiseren voor de volledige school ook meerdere oudercontacten waarbij we op een handelingsge-
richte manier samen met de ouders, de leerlingen en de leerkrachten een individueel handelingsplan 
(IHP) opmaken en evalueren. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, 
specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor je kind, de evoluties van je kind… zijn 
o.a. voorwerp van individuele handelingsplanning.  
 
In het belang van uw zoon of dochter verwachten wij dan ook uw aanwezigheid op de oudercontacten. 
Kan u uitzonderlijk niet aanwezig zijn, dan vragen we u om de school te verwittigen zodat wij eventueel 
een nieuwe afspraak kunnen vastleggen.  
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Om persoonlijk contact op te nemen met de school, hoeft u natuurlijk niet te wachten tot de  
ouder-contacten. Een telefonisch contact met de adjunct-directeur of met de (zorg)coördinator volstaat 
om zeer vlug een afspraak te bekomen.  U wordt dan ontvangen door de adjunct-directeur of de (zorg)co-
ordinator. 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. 

 
Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid 

1. Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste  
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij of zij 
volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen  
beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te  
verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.  
 
Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school.  
Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. 
 
Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen het uurrooster van de school kunnen  
benutten. We vragen u er alles aan te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft. Respecteer 
hiervoor het busreglement waarover u verderop in het schoolreglement meer informatie vindt. 
 
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of les-
vervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het 
schoolreglement. 
 
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,  
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest.  
Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. 
 
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deel-
neemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig te is. 
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2. jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. 
Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, 
helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begelei-
dingsmaatregelen op dit vlak. 
 
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door 
naar het ministerie van onderwijs. 
 
Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om 
een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in 
gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind 
verblijft. 

 
Wederzijdse afspraken over individuele leerlingenbegeleiding  

Een kwalitatieve begeleiding aanreiken aan al onze leerlingen gedurende hun volledige schoolloopbaan 
vormt het uitgangspunt.  
Een aangenaam schoolklimaat is absoluut noodzakelijk om het beste uit elke leerling naar boven te 
halen.   
 
De uitbouw van een kwalitatieve leerlingenbegeleiding is niet de taak van enkelingen.  
Elk personeelslid draagt vanuit zijn functie een steentje bij. Het is net deze gedeelde zorg voor de  
leerling die het schoolteam, ouders, leerlingen en CLB met elkaar verbindt. 
 
 
De begeleiding stemmen wij af op de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van  
onze leerlingen. 
 
Onze leerlingenbegeleiding baseren wij op het zorgcontinuüm van een zorgbrede school die  
rekening houdt met 7 uitgangspunten van het HandelingsGerichtWerken, nl. 
 
1. De onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal:  

aan de basis hiervan staat de overtuiging dat elke jongere uniek is. 
 

2. We werken doelgericht, stellen een doelgericht groepswerkplan op en een doelgericht 
individueel handelingsplan. Dit omvat zowel concrete(SMART) korte- als lange termijn doelen 
voor de schoolloopbaan, het leren en studeren, het psychosociaal functioneren en de  
preventieve gezondheidszorg. 
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3. De werkwijze is systematisch en transparant. Het handelen gebeurt planmatig en stapsgewijs. 
Ook worden doelstellingen en strategie regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben hierbij duidelijkheid over doelstellingen en aanpak. 
 

4. We werken binnen een transactioneel kader. We richten ons niet enkel op de leerling, maar 
op de leerling in interactie met zijn omgeving. Waarom heeft deze jongere, in dit gezin, in deze school, 
met deze leerkracht en deze medeleerlingen, deze specifieke noden en hoe kunnen we hier op inspelen? 
We benutten de krachten, kansen en positieve factoren bij de leerling, ouders 
en leerkrachten. 
 

5. De positieve aspecten van de jongere staan centraal. Aandacht voor kansen, krachten,  
uitzonderingen en succesvolle aanpakken kunnen het positieve versterken en talenten tot bloei laten 
komen. 
 

6. De leerkracht doet er toe en heeft een cruciale rol. Hij zet zijn kennis en vaardigheden maximaal in en 
streeft naar levenslang (bij)leren. Daarnaast kan de leerkracht rekenen op ondersteuning door 
(zorg)collega’s en directie. 
 

7. We werken constructief samen met de leerling, ouders, begeleiders en brede context. 
Leerkrachten, ouders en jongeren zijn volwaardige samenwerkingspartners. 

 
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent  
ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een  
behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel 
tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook 
dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de begeleidende klassenraad daartoe beslist. 
 

 

Voor akkoord, op ………………………………………………………………………. te ………………………………………………..………………….. 

 

 

Directie       Handtekening ouder(s) 

Tom Laforce, Directeur OV3 
Bart Janssens, Directeur OV4 
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Bijlage 2.1. VASTE KOSTEN1 

OBS ANKER Externe  

leerling 

Interne  

leerling 

Algemene kosten   

Refter € 50  

agenda € 10 € 10 

drukwerk+rapport € 75 € 75 

huur werkmateriaal € 20 € 20 

Werkstukken (De leerlingen 

krijgen deze werkstukken mee 

naar huis.) 

€ 25 € 25 

Activiteiten   

3-daagse € 100 € 100 

Totaal € 280 € 230 

 

2de en 3de jaar ANKER Externe leer-

ling 

Interne leer-

ling 

Algemene kosten   

refter € 50  

agenda € 10 € 10 

drukwerk+rapport € 75 € 75 

huur werkmateriaal € 20 € 20 

Activiteiten   

3-daagse € 100 € 100 

Totaal € 255 €205 

 

  

 
1 Voor leerlingen met een individueel traject wordt ook een aangepaste betaling uitgewerkt in functie van hun traject. Deze 

kunnen gezien de uniciteit van hun programma niet opgenomen in deze bijlage 
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4de jaar ANKER Externe leer-

ling 

Interne leer-

ling 

Algemene kosten   

Refter € 40  

agenda € 10 € 10 

drukwerk+rapport € 75 € 75 

huur werkmateriaal € 20 € 20 

Activiteiten   

3-daagse € 100 € 100 

Totaal € 245 € 205 

 

5de jaar ANKER Externe 

leerling 

Interne 

leerling 
ABO   

 

DUAAL 

Algemene kosten     

Refter € 60  € 35  

agenda € 10 € 10 € 10 € 10 

drukwerk+rapport € 75 € 75 € 35 € 35 

kookklas € 25 € 25   

huur werkmateriaal € 20 € 20   

Activiteiten     

3-daagse € 100 € 100   

3-daagse Parijsreis   € 185  

Totaal € 230 € 230 € 230 € 45 
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OBS, 2de en 3de jaar 

SCHAKEL 

Externe leer-

ling 

Interne leer-

ling 

Algemene kosten   

agenda € 10 €10 

drukwerk+rapport € 75 € 75 

Refterkosten € 50  

huur werkmateriaal € 20 € 20 

Activiteiten   

3-daagse € 100 € 100 

Totaal € 255 € 205 

 

4dejaar SCHAKEL Externe leer-

ling 

Interne leer-

ling 

Algemene kosten   

agenda   € 10   € 10 

drukwerk+rapport € 75 € 75 

kookklas € 25 € 25 

Refterkosten  € 40  

huur werkmateriaal € 20 € 20 

Activiteiten   

3-daagse € 100 € 100 

Totaal € 270 € 230 
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5de jaar SCHAKEL Externe 

leerling 

Interne 

leerling 
ABO   

 

DUAAL 

Algemene kosten     

agenda   € 10   € 10   

drukwerk+rapport € 75 € 75 € 35 € 35 

kookklas € 25 € 25 €20  

huur werkmateriaal € 20 € 20   

Activiteiten     

3-daagse € 100 € 100   

3-daags Parijsreis   € 185  

Totaal € 230 € 230 € 220 € 35 

 

 

OV4 HET KOMPAS Externe leer-

ling 

Interne leer-

ling 

Algemene kosten   

agenda € 10  € 10  

drukwerk+rapport  € 75 € 75 

Refterkosten 1ste en 2de graad € 40  

Onkosten labo € 20 € 20 

Activiteiten   

3-daagse € 100 € 100 

Totaal € 245 € 205 
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Bijlage 2.2. ANDERE KOSTEN2                   

OV 3 ANKER/SCHAKEL  Richtprijs/stuk 

OBSERVATIE Blauw werkpak (huur!) 

2x School T-shirt met logo 

1 paar veiligheidsschoenen 

€ 15 

gratis 

gratis 

BASIS SCHILDEREN EN DECO-

RATIE/ 

SCHILDER-DECORATEUR 

Wit werkpak 

Gehoorbescherming 

Veiligheidsbril 

€ 30 

€ 4 

€ 2 

BASIS MECHANICA /HOEKLAS-

SER 

Donkerblauw werkpak 

Gehoorbescherming 

Lashandschoenen 

Veiligheidsbril 

€ 30 

€ 4 

€ 5 

€ 2  

BASIS GROENVOORZIENING 

EN DECORATIE/   

TUINBOUWARBEIDER 

Blauwe vest en broek 

Werkhandschoenen 

€ 30 

€ 3 

BASIS HOUT/  

WERKPLAATSSCHRIJNWERKER 

Blauwe vest en broek 

Gehoorbescherming 

Veiligheidsbril 

€ 30 

€ 4 

€ 2 

BASIS BOUW/ METSELAAR Blauwe vest en broek 

Helm Geel 

Gehoorbescherming  

(vanaf 4de jaar) 

Veiligheidsbril 

(vanaf 4de jaar) 

€ 30 

€ 4 

€ 4 

 

€ 2 

BGV-T-SHIRT School T-shirt met logo € 5 

VEILIGHEIDSSCHOENEN   € 20 

 
2 Voor leerlingen met een individueel traject wordt ook een aangepaste betaling uitgewerkt in functie van hun traject. Deze 

kunnen gezien de uniciteit van hun programma niet opgenomen in deze bijlage 
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LO KLEDIJ Zwarte/donkerblauwe short  

Witte turn T-shirt , 

€ 5  

€ 5 

BARCELONA REIS  5DE JAAR 

ANKER   

 € 300 

BUITENLANDSE REIS 5DE JAAR 

SCHAKEL & DUAAL(optioneel) 

 € 300 

 

 

OV4 B-STROOM   Richtprijs/stuk 

1ste en 2de jaar   

BGV-T-SHIRT School T-shirt met logo € 5 

BGV trui School trui met logo € 10 

VEILIGHEIDSSCHOENEN  € 20 

LO KLEDIJ Zwarte/donkerblauwe short 

Witte turn T-shirt 

€ 5 

€ 5 

3ste en 4de jaar   

BGV-T-SHIRT School T-shirt met logo € 5 

BGV trui School trui met logo € 10 

Optie HOUT Blauwe vest en broek 

Gehoorsbescherming 

€ 30 

€ 4 

Optie BOUW Blauwe vest en broek € 30 

Optie PLANT, DIER, MILIEU Blauwe vest en broek 

Gehoorsbescherming 

Werkhandschoenen 

€ 30 

€ 4 

€ 3 

VEILIGHEIDSSCHOENEN  € 20 

LO KLEDIJ Zwarte/donkerblauwe short 

Witte turn T-shirt 

€ 5 

€ 5 
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OV4 A-STROOM   Richtprijs/stuk 

LO KLEDIJ Zwarte/donkerblauwe short  

Witte turn T-shirt 

€ 5 

€ 5 

LABOJAS  € 20 

BUITENLANDSE REIS 6DE JAAR 

KOMPAS 

 € 250 
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Bijlage 3 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 bus-

halte. 

• De leerlingen stappen rustig op. 

 

1.2. Afspraken voor op de bus 

• De leerlingen gaan enkel zitten op de plaats die de busbegeleider hen geeft. 

Indien de busbegeleider dit nodig acht, kan de leerling ook gevraagd worden om 

tijdens het schooljaar van plaats te wisselen. 

• 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 om 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. Studeren mag wel. 

• Het is verboden op beeld of geluidsopnames te maken. 

• Eten, drinken, snoepen of roken van tabak of van soortgelijke producten is ten 

strengste verboden op de bus. 

Enkel bij zeer warm weer is drinken toegelaten. 

• 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. 

• Praten in de bus kan onder voorwaarde dat dit gebeurt met de onmiddellijke buur 

en er niet door de bus wordt geroepen. 

 

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,  

• Indien de leerlingen de regels overtreden, kan de directeur je sanctioneren zoals 

vermeld in het herstel –en sanctiebeleid van het schoolreglement. 

 

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. 

• De leerlingen Kompas en Schakel worden door hun leerkracht van het laatste les-

uur naar de schoolbus gebracht. 
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2. Voor de ouders/verantwoordelijken 
 

• Een verandering van opstapplaats kan alleen om ernstige redenen. Dit wordt door 

de ouders minstens 3 dagen vooraf schriftelijk (brief of email) aangevraagd bij 

Mevr. Elif Korkut, coördinator van het leerlingenvervoer op onze school 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 opstap-

pen dragen de ouders de volle verantwoordelijkheid. Wij vragen aan de ouders van 

de leerlingen die worden opgehaald aan de bus, om tijdig aanwezig te zijn en hun 

kinderen op te vangen aan de kant van de weg waar de bus stopt. 

• Wanneer de ouders onregelmatigheden vaststellen, brengen ze mevr. Elif Korkut 

coördinator van het leerlingenvervoer op onze school op de 

hoogte.(0493/078009).   
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Bijlage 4 : DRUGREGLEMENT 

Drugs op school 
 

Waarover hebben we het hier? NIET over verslavende middelen die je overal kan kopen: sigaretten, 

bier, wijn, sterke dranken, pillen. Deze producten zijn wettelijk toegelaten (= legaal)   

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 gebrui-

ken. Alle onderzoeken bewijzen echter het tegendeel. Elke school heeft leerlingen die drugs gebrui-

ken, 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 leer-

lingen beseffen dat drugsgebruik gevaarlijk is en dat je het best niet uitprobeert. 

Druggebruik leidt dikwijls tot lichamelijke en geestelijke verslaving, concentratieproblemen, slechte 

rapporten, diefstal, gezondheidsproblemen, 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 vanuit het 

drugspreventieteam in samenwerking met alle collega’s om zo leerlingen te informeren over de ri-

sico’s van druggebruik.  

 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 zorgcoördinator, een lid van het drugspreventieteam (DPT) of een ander 

personeelslid aanspreken. In dat geval zal je kunnen rekenen op hulp, vertrouwen en bege-

leiding 

2. Als je drugs gebruikt binnen de school of het internaat, of onder invloed op school komt, 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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Bijlage 5 : REGLEMENTEN LABO/SPORTHAL/WERKPLAATSEN 

 

Laboreglement Kompas 

In het labo moet je een aantal veiligheidsmaatregelen naleven. Deze zijn belangrijk 

voor je eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van je medeleerlingen en leer-

kracht. Je leest deze regels grondig door en tekent onderaan het reglement. Eén 

exemplaar bewaar je vooraan in je kaft met labo- nota’s. Het tweede exemplaar wordt 

door de leerkrachten chemie bewaard.  

Persoonlijke veiligheidsmaatregelen 

Onder persoonlijke veiligheidsmaatregelen vallen de maatregelen waarbij je jezelf be-

schermt. Door het naleven van deze regels voorkom je o.a. het beschadigen van je 

ogen, handen,….  

• Je neemt enkel het nodige materiaal uit je boekentas (schrijfgerief, rekentoe-
stel en labonota’s). Je boekentas laat je in de klas (deze zal afgesloten worden 
door de leerkracht). Je waardevolle spullen verzamel je vooraan in de doos in 

het labo. 
−  

• Lange haren bind je bij elkaar met een haarrekje. Op deze manier voorkom je 
dat lange haren in chemische stoffen of bunsenvlam terecht komen. 

• Tijdens de labosessies draag je gesloten schoenen. Dit omdat sommige stoffen 

brandwonden kunnen veroorzaken bij morsen. 
• Het dragen van nylonkousen is verboden in het labo. Deze kunnen in je huid 

branden bij het morsen met een zuur of base. 
• Bij het binnenkomen van het labo, trek je onmiddellijk een labojas aan. Deze 

beschermt je kledij tegen morsen, maar een labojas beschermt je ook tegen 

brand aangezien deze gemaakt zijn van textiel dat niet makkelijk ontvlambaar 
is.  

o De labojassen worden per klas bewaard in een doos. 
o Na elk trimester neemt de leerling zijn labojas mee naar huis om uit te 

wassen.   

• Bij het werken met chemische stoffen draag je steeds een veiligheidsbril om je 
ogen te beschermen. Indien je reeds een bril draagt, vraag je de leerkracht of 

een extra beveiligende bril nodig is. 
• Bij het werken met sterke zuren of basen draag je zuurbestendige handschoe-

nen om je handen te beschermen tegen morsen. 

• Leerlingen halen nooit zonder toestemming een chemische stof uit de voorraad-
kast.  

• Het is ten strengste verboden te eten of te drinken in het labo. 
• Je gaat nooit met je neus boven een voorraadfles met chemisch product han-

gen.  

• Je wast steeds je handen met zeep bij het verlaten van het labo.  
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Netheid en hygiëne 

Door het naleven van onderstaande regels draagt iedereen zijn steentje bij aan het 

netjes houden van het labo. Dit is voor iedereen aangenamer om te werken.  

• Bij het afronden van je experiment ruim je je eigen materiaal op en was je dit 
af. Wat je kan afdrogen, droog je af. De rest plaats je op het droogrek.  

o In het labo hangt een overzicht van het materiaal dat afgedroogd moet 
worden.  

• Indien je met een chemisch product of dergelijke morst, meld je dit aan de 
leerkracht. Deze zal je uitleggen hoe je dit moet opkuisen.  

• Bij het verlaten van het labo zorg je ervoor dat je eigen labotafel is afgekuist 

met een vochtige vod.  
 

Glasbreuk 

• Indien glaswerk een barst bevat, meld je dit aan de leerkracht. Deze zal beslis-

sen of het glaswerk nog gebruikt kan worden. Op deze manier voorkom je een 
volgende leerling zich kwetst. 

• Indien je glaswerk laat vallen, meld je dit aan de leerkracht. Je ruimt dit onmid-
dellijk op. De leerkracht zal je vertellen hoe je dit moet doen als er een che-
misch product aanwezig was in het glaswerk. Gebroken glaswerk deponeer je in 

de voorziene glasbak vooraan in het labo onder het bord. 
 

Afvoer van chemische stoffen 

• Je giet nooit chemische producten door de gootsteen zonder toestemming van 

de leerkracht. 
• Heel wat stoffen mogen niet door de gootsteen. Hiervoor gebruik je het schema 

voor het afvoeren van chemicaliën en je bespreekt dit met je leerkracht alvo-
rens de stof af te voeren. 

 

Handtekening leerling     Handtekening ouder/ voogd 
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Afspraken LO 

1. Ik kom rustig naar de sporthal en mijn waardevolle spullen en agenda worden aan 

de leerkracht LO gegeven door de klasleerkrachten. 

2. Ik kleed mij in stilte om (= zwarte short, witte t-shirt en binnenschoenen).  

3. Als ik omgekleed ben ga ik op de rode lijn staan en wacht ik op instructies van de 

leerkracht. 

4. Ik concentreer me op mijn opdracht en laat anderen met rust. 

5. Als ik me niet gedraag tijdens de les krijg ik een sanctie. 

1ste waarschuwing = herkansing 
2de waarschuwing = herkansing 

3de waarschuwing = sanctie 
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Werkplaatsreglement huishouding en koken 

1. We komen stil en rustig het lokaal binnen. 

2. We zetten onze petten af. 

3. We hangen onze jas aan de kapstok. 

4. We geven onze GSM af aan de leerkracht.  
5. We zetten onze boekentas op de afgesproken plaats. (niet bij de tafel) 
6. We wassen onze handen voor we gaan werken in de keuken. (ook na de speeltijd) 

7. We doen steeds een schort aan. 
8. We gaan rustig naar onze vaste werkplaats. 

9. We werken rustig en veilig met de elektrische apparaten.  
10.We sorteren het afval op een juiste manier. 
11.Na de kookopdracht ruimen we de werkplaats op en maken deze proper. 

12.We eten samen aan tafel en letten op onze tafelmanieren. 
13.We vegen onze eigen werkplaats steeds uit. 

14.We controleren of het kookvuur uitgeschakeld is. 
15.We werken aandachtig en veilig met reinigingsproducten. 
16.We doen het licht uit bij onze werkplaats. 

17.We laten het lokaal, bij het verlaten, ordelijk achter 
 

Huisreglement kookklas. 

1. Draag steeds propere kledij bij het werken in de keuken. 

2. Was de handen alvorens met voeding te werken. Gebruik    hiervoor de goot-

steen met papieren handdoekjes in de eetruimte. 

3. Was steeds je handen als je rauwe voeding hebt vastgenomen. 

4. Niet krabben aan mond, neus, oren, ogen, haren………. 

5. Verwerkte rauwe voeding steeds goed koelen.  

6. Voeding terug opwarmen binnen de 60 minuten ( 7°-> 70°C) 

7. Afkoelen binnen 120 minuten (60°-> 10°C) 

8. (Half)afgewerkte producten afdekken en etiket op kleven. 

9. Proper en vuil gescheiden houden. 

10.Rauw en bereid gescheiden houden. 

11.Chemische middelen weg van voeding. 

12.Plaats niets op de vloer. 

13.Glasbreuk ( porselein, …) eerst grondig opkuisen en dan pas verder werken. 

 

Enkele belangrijke handelingen op het einde van u opdracht/werk. 
1. Handdoeken, sponsjes en schoteldoeken direct na gebruik in wasmand (wasmachine). 

Ook als ze maar even gebruikt zijn. 

2. De keuken en eetruimte steeds uitkeren en/of dweilen. 

3. GFT en restafval steeds uit de klas verwijderen op het einde van de opdracht. 

4. Controleer steeds of alle kookfornuizen/ ovens zijn uitgeschakeld. 

5. Controleer af alle lichten (ook deze van de dampkap) zijn uitgeschakeld. 

6. Plaats alle het materiaal terug op zijn oorspronkelijke (aangeduide) plaats. 

7. Meld steeds wanneer u iets breekt. Via smartschool of een nota op het bord/bureau. 

8. Sluit alle ramen. 

9. Gelieve het lokaal steeds te sluiten wanneer u deze verlaat en de sleutel terug te brengen 

vanwaar u die gehaald hebt.  
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Werkplaatsreglement Magazijnmedewerker  

 

Werkkledij BGV T-shirt of BGV sweater verplicht 

Indien leerling geen werkkledij bij heeft, zal hij/zij verplicht 

worden om een ‘KLAS BGV T-shirt’ te dragen! 

 

Piercings, stretchers, lange oorbellen uit of afplakken tijdens 

de les. 

 

Heup- of schoudertasjes worden niet gedragen tijdens de 

les. 

 

Veiligheidsschoenen verplicht aan en anders reserve schoe-

nen van de klas gebruiken.  

   

Werkpak en schoenen ORDELIJK op zijn plaats 

 

Materiaal met zorg onderhouden 

 

Draag zorg voor het magazijngereedschap 

   

GSM/Multimedia verboden en afgeven aan je leerkracht 
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Niet eten en snoepen tijdens de les en in de rij 

 

Lokaal niet verlaten zonder toestemming (=briefje meene-

men of opdrachtbon). 

 

Stilte in de klas (praten met toestemming kan wel)  

én stilte in de rij en in de gangen! 

 

 

   

Orde en netheid in onze lokalen/magazijn 

 

Transportmiddelen gebruiken volgens veiligheidsregels 

 

Verplicht om regelmatig handen te wassen 

 

Beleefdheid en vriendelijkheid = goede magazijnier 

 

Gelezen en Goedgekeurd op datum van ………………………………………………………….: 

Handtekening leerling:   
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OPLEIDING HOEKLASSEN Afspraken werkplaats 

Beste leerling, 

Welkom in de opleiding hoeklassen, 

Een goede hoeklasser moet niet enkel vaardigheden kennen maar moet daarnaast ook veel 

aandacht hebben voor het juiste gebruik van gereedschappen en materialen. Ook je werkhou-

ding is zeer belangrijk. 

Deze afspraken zullen je daarbij helpen. Hierin staan de belangrijkste puntjes die extra aan-

dacht verdienen. 

Deze afspraken zijn er dus niet voor niets. Ze zijn een hulpmiddel om het later in je beroep 

ook waar te maken. 

Ook op onze stageplaats of later in een bedrijf gelden de meeste van deze afspraken. Daarom 

zullen wij nauwlettend toekijken dat deze afspraken door de leerlingen worden gerespecteerd. 

 

PERSOONLIJKE MATERIALEN 

 

1. Gereedschappen  

Voor iedere leerling is er een speciale gereedschapslijst. 

Bij het begin van het schooljaar wordt deze Iijst voor ontvangst ondertekend. 

 

Deze lijst wordt iedere maand door mijn leerkracht gecontroleerd. 

 

Ik ben gedurende het hele schooljaar verantwoordelijk voor deze gereedschappen. Ontbre-

kende of beschadigde gereedschappen zal ik moeten vergoeden. 

Na elke praktijkles controleer ik de inhoud van mijn werkbank en meld ik iedere onregelmatig-

heid bij mijn leerkracht. 

 

2. Mijn werkpak 

 

HET DRAGEN VAN EEN WERKPAK IS VERPLICHT. 

Je kan aan de kleding van een arbeider zien of hij een goede stielman is! 

Ik zorg zelf voor een werkpak of ik koop het aan in de school 

Voor mijn eigen veiligheid zijn steeds alle knoppen van mijn werkpak gesloten (de bovenste 

knop mag los). 

 

Ik wil ook steeds een proper werkpak, daarom laat ik het regelmatig thuis wassen. 

ledere beschadiging meld ik aan mijn leraar en laat ik zo vlugmogelijk herstellen. 

 

Als ik schade aan het werkpak of de kleding van een andere leerling toebreng; zal ik deze 

moeten vergoeden 
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3. Veiligheidsschoen 

 

HET DRAGEN VAN EEN VEILIGHEIDSSCHOENEN IS VERPLICHT. 

Als leerling van de afdeling metaal draag ik altijd veiligheidsschoenen in elke atelier. Deze 

staan in mijn werkbank. 

 

4. Veiligheidsbril en oorbeschermers 

Bij iedere activiteit waarbij gevaar voor mijn ogen of geluidsoverlast ontstaat, draag ik mijn  

bril en oorbeschermers! 

 

Deze worden opgeborgen bij mijn werkkledij.     

 

 

MATERIALEN 

 

Grondstoffen 
Al het materiaal dat ik nodig heb, wordt mij door de leraar bezorgd. 

 

lkzelf kom ALLEEN MET TOESTEMMING in de metaalkelder. 

 

Machines, apparaten en gereedschappen 
Gezamenlijk gereedschap dat ik weinig nodig heb, bevindt zich in de kast van mijn leerkracht. 

Alleen met zijn toestemming mag ik daar iets van gebruiken. Bij beschadiging moet ik dit da-

delijk melden. 

 

De machines mag ik alleen met toestemming van mijn  leerkracht gebruiken. Ik mag er pas 

mee werken als mijn leraar me dit heeft aangeleerd. 

 

Als je twijfelt aan het gebruik of de veiligheid van de machines dan  vraag  je steeds raad bij je 

leerkracht. 

GEBRUIK STEEDS DE VEILIGHEDEN OP DE MACHINE. 

Ik gebruik alle machines zoals me is aangeleerd: vakkundig en veilig. 
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JE HOUDING 
 

Een hoeklasser werkt rechtstaande, gaat niet hangen of zitten tijdens het werk. Spelen en 

babbelen doen we tijdens de speeltijd. 

We zorgen voor een rustige sfeer in de klas.  

We storen niemand van de klas of van een ander klasgroep.  

We werken aan onze werkbank en verlaten nooit de klas zonder toelating.  

We respecteren het werk van andere leerlingen en beschadigen dus geen werkstukken of ma-

terialen.  

Alle gerief van de school blijft eigendom van de school. Misbruiken hiertegen worden streng 

gestraft.  

 

Zeer veel belang wordt gehecht aan: inzet, tempo, zelfstandigheid, samenwerking, gedrag, 

volgzaamheid, ingesteldheid, eerlijkheid, enz… 

 

Heb je problemen, dan heeft je leerkracht steeds een luisterend oor. 

 

 

DE LOKALEN 
 

De werkplaats en de klas 

 

Ik ken de regels die reeds in het schoolreglement staan. 

 

We zorgen voor een rustige sfeer in de  klas. 

 

Ik kom nooit zonder toelating van mijn plaats. 

 

Afvalverwerking 

Brandbare producten worden per soort verzameld in een aparte plaats in de ateliers. 

IJzerafval wordt gestockeerd bij de afdeling Tuinbouw. 

Overig afval wordt wekelijks geselecteerd in de klas en afgeleverd in het containerpark.  
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WERKPLAATSREGLEMENT Opleiding TUINBOUWARBEIDER 

 

Dit werkplaatsreglement is van  …………………………….

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XNUVmaIdlOV-tM&tbnid=dGlDHdGU-Tce1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_14510753_cartoon-tuinders-werken-met-een-emmer-en-spade-snijdt-een-struik-met-snoeischaar-draagt-a-a-trolley-.html&ei=JiwjUuvdK4yV0QWL_IEQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNHdrw9_g3-1uXMBornlU-opDlPtFw&ust=1378122903616558
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Beste leerling 

 

Je wilt ongetwijfeld een goed tuinbouwarbeider worden. Er is daarvoor heel wat te 

leren: vaardigheden en vakkennis. 

Maar een degelijk stielman moet daarnaast ook veel aandacht hebben voor gereed-

schappen en materialen. In de praktijk en in de lessen vakkennis wordt daar steeds 

weer op gewezen, en let men ook speciaal op goede werkhoudingen. 

Dit werkplaatsreglement wil je daarbij helpen. Het noemt voor de verschillende on-

derwerpen de puntjes die je aandacht verdienen. Deze voorschriften zijn er dus niet 

voor niets. Ze willen een hulpmiddel zijn om het later in je beroep ook waar te ma-

ken.  

Daarom zullen de leraars en de technisch adviseur er op letten dat je dit werk-

plaatsreglement naleeft. Zij zullen je daarom ook op je fouten wijzen, en waar no-

dig ook sancties treffen. Dit kan o.a. zijn: verlies van punten voor je rapport, een 

nota in je agenda, overschrijven van bepaalde bladzijden uit dit werkplaatsregle-

ment... 

We willen hier ook bijzonder de nadruk leggen op de zorg voor de gereedschappen 

en machines. Zij moeten steeds goed worden onderhouden en bewaard op de aan-

gewezen plaats. Het gaat ook om degelijk en dus duur gereedschap. Verlies en vrij-

willige beschadigingen zul je daarom ook persoonlijk moeten vergoeden. Maar voor 

wie de hiernavolgende tips volgt zal het zover niet moeten komen. 

   We wensen je veel leergierigheid en succes in je opleiding. 

 

   De leerkrachten, de technisch adviseur, de directie  
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1. GEREEDSCHAPPEN  

Ik draag zorg voor de gereedschappen. 

Mijn gereedschap reinig ik met een borsteltje of plamuurmes nabij de bergplaats 
vooraleer ik deze op hun plaats hang of zet. 

Na elke praktijkbeurt controleer ik de werkplaats op achtergebleven gereedschap, 

en ik meld elke onregelmatigheid aan mijn leraar. Het gereedschap hangt op de 
juiste manier aan de haken. 

Gereedschappen die stuk zijn plaats ik in het oude gereedschapslokaal. 

2. DE LOKALEN 

2.1. De klas en werkplaatsen 

Ik ken de regels die reeds in het schoolreglement zijn opgenomen. Ik let bijzonder 

op de rustige sfeer in de klas en werkplaatsen om andere klassen niet te storen. Ik 
neem zelf wel eens het initiatief om de theorieklas of kleedplaats uit te vegen. 

2.2. De toiletten 

De toiletten worden slechts uitzonderlijk gebruikt. Ik vraag eerst de toelating aan 

mijn leerkracht. Ik zorg dat het toilet proper blijft en sluit na gebruik de deur terug 
af.  

2.3. De kleed- en wasplaats/berqplaats 

Ik draag bij tot de orde en netheid van dit lokaal door alles op zijn plaats te hou-

den: 

- Ik krijg van mijn leerkracht een persoonlijk kastje toegewezen. Ik zorg dat mijn 
kastje steeds is afgesloten. De sleutels(ook de reservesleutels) geef ik aan mijn 

leerkracht. 

- Na de lessen was ik mijn handen. Vloeibare zeep kan ik bekomen bij mijn leer-
kracht. De wasbak maak ik proper na gebruik en hang de handdoeken op hun 

plaats. 

- Omkleden doe ik in stilte. Waardevolle spullen zoals GSM, MP3, … geef ik af aan 
mijn leerkracht en zijn verboden tijdens de lessen. 

- Als ik omgekleed ben, verzamel ik buiten op de door mijn leerkracht aangeduide 

plaats. 

- De regenpakken(broek + vest) hangen op de zolder en kunnen na toelating van 
mijn leerkracht gebruikt worden. Ik hang ze na gebruik proper terug aan de voor-
bestemde haken. 
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- Schade, verlies of tekorten van materieel deel ik onmiddellijk mee aan mijn leer-
kracht. 

- Werkpak of werkschoenen doe ik steeds op de goede manier aan.  

- Materieel en machines draag ik op de juiste wijze. 

- Gebruikt materieel reinig ik buiten. (NIET op de wegen) Borsteltjes hang ik proper 

weg. 

- Ik sluit altijd de omkleedruimte, bergplaats / wasplaats. 

2.4. Zolder/maqazijn, verpakkingszolder, kelder, ladderberging 

Op de zolder kom ik alleen met toelating van mijn leraar. Het magazijntje op de 
zolder is enkel toegankelijk voor TA’s en teeltleider. 

2.5 Kruiwaqens 

Na gebruik plaats ik de kruiwagens terug op de juiste plaats. 

2.6. Machine- en qereedschapsplaats 

Deze twee lokalen bevatten dure machines en gereedschappen.  

- Schade, verlies of defecten meld ik onmiddellijk aan mijn leerkracht. Defecte ma-
chines zullen voorzien worden van een etiket.  

- Schade, opzettelijk of door slordigheid toegebracht aan gereedschappen, machi-

nes of gebouwen(serreglas) moet ik betalen.   

Machinelokaal: 

-In het machinelokaal kom ik nooit binnen zonder de leerkracht. 

-Alle machines hebben hun eigen plaats en moet ik na gebruik steeds proper op de 
juiste plaats zetten. 

-Brandstoffen, batterijen en laders, veiligheidskledij voor het werken met machines 

bevinden zich hier op de aangeduide plaatsen. Ook een aantal gereedschappen no-
dig om de machines te onderhouden bevinden zich in dit lokaal.  

- Voor het gebruik van een machine controleer ik altijd het olie- en brandstofpeil. 

Het bijvullen gebeurt onder de begeleiding van de leerkracht.  

Gereedschapslokaal: 

- De gereedschappen en machines breng ik proper terug en zet of hang ik op de 
juiste plaats. 
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- De werkbanken (binnen en buiten) en kasten ruim ik steeds na gebruik op. 

-De amaril (slijpmolen ,smergel) mag niet gebruikt worden door de leerlingen.   

-Het magazijntje achteraan in dit lokaal is alleen toegankelijk voor TA’s en teeltlei-
der.     

2.7. Sproeistoffenlokaal 

Dit is verboden domein voor alle leerlingen.  

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen gebeurt steeds samen en in overleg met de 
teeltleider en technisch adviseur. 

2.8. Serre en serrebureel 

In onze serres: 

- zijn de deuren steeds gesloten, alleen de leraar kan erover oordelen om deuren 

open te laten. 

- heeft alles een vaste plaats en moet na iedere praktijkles ook daar te vinden zijn. 

- wordt regelmatig de wasbak netjes gehouden en grondig gereinigd. 

- houden wij onze handen af van: verwarmingsbuizen, kranen, goten, elektriciteit, 
muziekinstallatie, verwarmingsketels, overwinteringsplanten, …       

Het bureel in de serre is verboden toegang voor leerlingen.  

3. AFVAL 

Iedere vrijdag wordt door mijn leerkracht een opkuismoment voorzien. 

Groenafval hoort op de composthoop en takken op de takkenhoop. 

Restafval moet in de grijze container. 

4. PRAKTIJK OP VERPLAATSING (POV) 

Om je goed voor te bereiden op je latere werk richten we op regelmatige basis 
‘Praktijk op verplaatsing’ in. Tijdens de praktijklessen gaan de leerlingen van de 

kwalificatiefase tuinen aanleggen en onderhouden buiten de school. Een goede 
werkhouding is hier zeer belangrijk.  

5. WERKKLEDIJ (werkpak, t-shirt, schoenen) 

Een werkpak, een t-shirt en veiligheidsschoenen zijn verplicht tijdens de lessen be-
roepsgerichte vorming. 
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In het begin van elk schooljaar wordt er klassikaal werkkledij gepast. Mijn leer-
kracht maakt een lijst met mijn pasmaten. Ik breng zo snel mogelijk het gepaste 

geld mee voor mijn bestelde kledij. 

5.1. Mijn werkpak 

Ik zorg voor een proper werkpak: daarom laat ik het regelmatig wassen. Ik meld 
iedere beschadiging aan mijn leraar en laat het pak onmiddellijk of tijdens het 

weekeinde herstellen. Ik trek de werkkledij aan zoals het hoort. Ik hang mijn kledij 
of werkpak deftig aan de kapstok in mijn kastje. Ik zal de schade, opzettelijk of 
door slordigheid toegebracht aan kledij  van kameraden, moeten vergoeden. Mijn 

werkpakken dragen mijn naam en voornaam. Tijdens de middag en na praktijk doe 
ik m'n werkpak uit. Ik kom niet naar school in mijn werkkledij en ga er ook niet 

mee naar huis of leefgroep. Wanneer ik mijn werkkledij vergeten ben, kan ik ge-
bruik maken van reservekledij. Na de praktijkles geef ik het terug aan mijn leer-
kracht. Ik krijg dan een nota in mijn agenda die ik door mijn ouders of opvoeders 

moet laten ondertekenen. 

5.2. Mijn veiligheidsschoenen 

Ik draag tijdens de  praktijklessen altijd veiligheidsschoenen. Op het einde van mijn 
opleiding mag ik mijn werkkledij en schoeisel meenemen naar huis. 

Tijdens de middag en na de  praktijkles  doe ik mijn werkpak en veiligheidsschoe-
nen uit. 

5.3. Mijn werkhandschoenen 

Ik zorg zelf voor werkhandschoenen of bestel deze via de school. Ik draag deze om 

kwetsuren en huidaandoeningen te voorkomen. Na gebruik maak ik mijn hand-
schoenen proper, laat ze zo nodig drogen en bewaar ze in mijn persoonlijk kastje. 

Bij verlies zorg ik voor nieuwe. 

5.4. De veiliqheidsbril - qehoorbeschermers 

Mijn leerkracht beschikt over een aantal veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers. 
Ik gebruik de veiligheidsbril/gehoorbeschermer bij elk werk met een machine. Ik 
draag zeker een veiligheidsbril/gehoorbeschermer bij elk werk waar ik eventueel 

schade aan mijn ogen/oren kan oplopen. Ik ga dan de bril/gehoorbeschermer aan 
de leraar vragen en ik bezorg ze na gebruik onmiddellijk terug. Vanaf de kwalifica-

tiejaren (4, 5 en ABO) kan ik gehoorbeschermers en veiligheidsbril aankopen (dit 
kan eventueel via de school). 

6. VEILIGHEID EN HYGIENE  

Ik was mijn handen na elke praktijkbeurt. Elke verwonding, hoe onbelangrijk ook, 

vraagt onmiddellijk om een aangepaste verzorging. Ik meld elke verwonding dus 
aan mijn leraar, die de kleine kwetsuurtjes zelf kan verzorgen of me naar de ver-
pleegster zal sturen. Ik ga nooit zonder toelating van de leraar naar de verpleegster 

of zorgcoördinator. Ik draag geen ring(en) of armband(en) tijdens de praktijk, dit 
omwille van de veiligheid. Eén oorbelletje (knopje) is toegestaan. 
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Afdeling WERKPLAATSSCHRIJNWERKERIJ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Naam : ………………………………………..  
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Beste leerling, welkom in de afdeling werkplaatsschrijnwerkerij. 
 

 
 

 
Je wil ongetwijfeld een goede houtbewerker worden.  

Om dat te kunnen worden moet je nog heel veel leren. 
 
 

Maar een goed vakman moet niet enkel zijn stiel goed 
kennen, hij moet daarnaast ook veel aandacht hebben  

voor gereedschappen en materialen. 
Ook je werkhoudingen zijn zeer belangrijk. 
 

 
Met deze werkplaatsafspraken willen de leerkrachten je daarbij helpen.  

Deze afspraken zijn er dus niet voor niets. Ze willen een hulpmiddel zijn om het later in je be-
roep ook waar te maken. 
 

 
We willen ook bijzonder de nadruk leggen op de zorg voor de gereedschappen en de machi-

nes. Zij moeten steeds goed onderhouden worden en bewaard worden daar waar ze thuis ho-
ren. 
 

 
Het gaat om dure gereedschappen en machines. Vrijwillige beschadigingen zullen door de leer-

ling moeten vergoed worden. 
 
 

We wensen je veel leergierigheid en veel succes in je opleiding, 
 

 
 
 

 
                                                                            De leerkrachten 

                                                                            De werkmeester 
                                                                           De directie 
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                 Deze afspraken zijn niet zomaar opgesteld. Het is de   

                 bedoeling dat  iedereen die zich in de werkplaatsen van de  

                 houtbewerking bevindt  zich hieraan houdt. 

                 Ook op onze stageplaats of later in een bedrijf gelden de  

                 meeste van deze afspraken. 

 

               Daarom zullen wij, de leerkrachten, nauwlettend toekijken  

              dat  deze  door de leerlingen worden gerespecteerd. 

1. Onze werkkledij. 

 

                         Het dragen van een werkpak in de lokalen van de  

                            houtbewerking  is verplicht.  
                            De werkpakken kunnen in de school aangekocht worden. 

                                ( Zie schoolreglement)        
                              

                           * Ik sluit steeds de knopen van mijn werkpak. 
                           * Ik zorg voor een proper werkpak, daarom laat ik het   
                              regelmatig wassen en laat elke beschadiging herstellen. 

                                   

                            Ook het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.    

                            Indien deze stuk of te klein zijn, zorg ik voor nieuwe    

                            werkschoenen.  

                            Deze kunnen ook in de school aangekocht worden.  

                            ( zie schoolreglement)                                                

 

 

 

 

 

Enkel met toelating van de leerkracht mag ik mijn werkschoenen  

 of werkpak mee naar huis nemen. 
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Voor onze veiligheid is het dragen van  kettingen,  

armbanden, oorringen, piercings of dergelijke  

verboden. 

Deze laten we thuis of bergen ze weg. 

 

GSM’s worden tijdens de lesuren in bewaring  

genomen door de leerkracht. 

 

 

2. Je houding. 

 

                                            Een houtbewerker werkt  rechtstaande,  

                                            gaat niet hangen of zitten tijdens het werk.   

                                             Spelen en babbelen doen we tijdens de  

                                            speeltijd. Dit wil zeggen dat er tijdens de lesuren                              

                                            enkel gepraat wordt over het werk. 

 

                                            We zorgen voor een rustige sfeer in de klas. 

  

                                            We storen niemand van de klas of van een  

                                            andere klasgroep.   

 

We werken aan onze werkbank en verlaten nooit de klas zonder toelating. 

 

We respecteren het werk van andere leerlingen en beschadigen dus geen werkstuk-

ken of materialen. 

 

                                            Alle gerief van de school blijft eigendom van   

                                            de school!    

 

                                            Misbruiken hiertegen worden streng bestraft!   

 

                                 Zeer veel belang wordt gehecht aan:          

Inzet, tempo, zelfstandigheid, samenwerking, gedrag, 

volgzaamheid, ingesteldheid, eerlijkheid, enz………. 

 

 Heb je problemen dan heeft de leerkracht steeds een luisterend oor.  

 

 

file:///C:/imgres%3fimgurl=users.pandora.be/dekleineavonden/oor.jpg&imgrefurl=http:/users.pandora.be/dekleineavonden/logo.html&h=512&w=324&prev=/images%3fq=oor&start=20&svnum=10&hl=nl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
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3. De veiligheid. 

 

                            Ook het dragen van oorbeschermers in de  

                            machinezaal is verplicht 

                                                         

                            Deze kunnen ook in de school aangekocht  

                            worden. 

 

 

 

                                                                

                           We dragen steeds een veiligheidsbril daar waar  

                           je eventueel schade kunt oplopen aan de ogen. 

                                   

                           Deze kunnen ook in de school aangekocht  

                           worden. 

 

-   Let op je kleding: 
 
    - geen loshangende kledingstukken. 

    - mouwen opgerold indien nodig. 
    - werkpak volledig dichtgeknoopt. 

 
   Ook te lang haar kan de oorzaak zijn van een ernstig ongeval. 
 

   Werk steeds aandachtig en oplettend, laat je niet afleiden door anderen. 
 

   Stoor nooit iemand die aan een machine werkt. 

 

4. Orde. 

 

Wij dragen ook de verantwoordelijkheid over de netheid 

van de lokalen, van de machines en het gereedschap van  

de school. 

   

     

                                   De ruimte op en rondom de werkbank en de machines 

                                   moet steeds zuiver zijn. 
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Elke leerling wordt voor een bepaalde periode aangeduid, voor het 

reinigen  onderhouden, enz. , van kasten, machines, lokalen, .. 

 

Indien er iets niet in orde is kan de leerkracht onmiddellijk op zijn lijst zien wie daar-

voor op dat moment voor verantwoordelijk was en wie er dus op de vingers moet 

getikt worden.  

 

 

                           Tevens hebben wij de verantwoordelijkheid dat de  

                           gereedschappen en de machines van de school in goede   

                           staat blijven en dat ze netjes weggeborgen worden op de  

                           plaats waar ze thuis horen.  

 

 

Het spangereedschap hangen we steeds op zijn plaats en we ontdoen ze van de 

lijmresten. Beter nog is papier te gebruiken tijdens het lijmen. 

 

De werkstukken en onderdelen daarvan worden ’s avonds steeds aan de kant gezet 

nadat er is opgekuist. 

 

 

5. Afvalverwerking. 

 

- Regelmatig worden de stofafzuigzakken leeg gemaakt. 

- We zorgen voor een nette omgeving en kuisen op tijd alles op. 
- Stukken afvalhout steeds in de houtbak. 

- Resten van spaanderplaat in de daarvoor voorziene bak. 
-  

 

                            We gieten nooit white spirit , thinner of  

                            dergelijke in de gootsteen maar vergaren  

                            deze resten in de daarvoor voorziene bussen.  
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6. Onze gereedschappen. 

 

Wanneer we starten in het tweede jaar kunnen we de  

gereedschappen, die we nodig hebben tijdens onze opleiding, 

in bruikleen krijgen van de school 

 

Iedere leerling draagt zorg voor zijn eigen gereedschap dat hij elke avond netjes 

opbergt. De gereedschapsbak wordt op slot gedaan en de sleutel wordt weggeborgen 

in de kast van de leerkracht. 

 

. 

7. Onze werkboek. 

 

Voor het maken van een werkstuk krijgt elke leerling een  

werkboek. Dit is een zeer belangrijk document dat steeds in orde  

moet zijn. 

Regelmatig zal deze door de leerkracht gecontroleerd worden 

 

 

8. De machines. 

 

Veel handwerk is nu machinewerk geworden.  

 

Het is dus van het grootste belang dat je als toekomstige houtbewerker zelfstandig 

met de machines kan werken. 

Voor je persoonlijke veiligheid en voor de veiligheid van iemand anders gelden de 

volgende voorschriften waaraan ieder van ons zich aan moet houden: 

- Gebruik steeds de veiligheden op de machine! 
- Geen frezen of dergelijke laten rondslingeren maar berg alles steeds op daar 

waar het thuis hoort. 
- De ruimte op en rondom de machines moet steeds zuiver zijn. 

- Houtafval wordt onmiddellijk op zijn plaats gebracht. 
- Werk zo veel mogelijk met gesloten handen aan de machines. 
- Gebruik indien nodig een aanduwhout. 

- Mouwen oprollen. 
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-  
- Bij het gebruik van de handcirkelzaagmachine in de houtkelder zorgen we er-

voor dat we steeds met minstens twee personen zijn. In het verleden zijn hier al 

te veel ongelukken mee gebeurd. 
 

Als je later met andere machines zal moeten werken dan deze die zich in  de 
school bevinden, zal je met de kennis die op de school hebt opgedaan  
toch veilig en goed met die bepaalde machines kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er problemen van welke aard dan ook,  

verwittig dan onmiddellijk de leerkracht! 
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9. Wat doen we in noodsituaties? 

 

- Elke verwonding, hoe onbelangrijk ook, vraagt een aangepaste verzorging. 

 

- We melden elke verwonding aan de leerkracht, die zelf de kwetsuurtjes verzorgt of 

me naar de verpleegster stuurt. 

 

    Bij een ernstig ongeval: 

 

- Blijf altijd kalm en zet onmiddellijk de machines stil. 

 

- Verwittig zo snel mogelijk de leerkracht. 

 

- Iemand het secretariaat laten verwittigen die dan de bevoegde diensten oproepen. 

 

- Begeef u in alle rust en stilte naar een ander lokaal samen met de andere leer-

lingen. 

 

                                

 

                                  Ik,  ………………….………………..  van het  …..  jaar      

                                  heb kennis genomen van deze afspraken en houdt mij  

                                  hieraan. 

 

                                        Datum : …../…../…..     

 

                                                                       Handtekening leerling:  

                                                                         

                                                                       ………..…………………..  

 

 

Hopende op een vlotte samenwerking, danken wij U voor uw medewerking, 

 

De leerkracht,                           De werkmeester,                            De directeur, 
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Opleiding Schilder-decorateur Afspraken werkplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boekje is van: 

 

………………………………… 
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Je leerkracht schilderwerken is je coach! Hij zal je opleiden voor het mooie, stralende 

schildersvak! Een degelijke opleiding vraagt voor afspraken! Zo kan je fier zijn op je 

vak, je houding! 

A. MIJN WERKHOUDING 
 

Zeer veel belang wordt gehecht aan je houding: inzet, zelfstandigheid, samenwerking, 

volgzaamheid, orde! We komen steeds op een rustige en ordelijke manier de werk-

plaats binnen. De jassen en boektassen bergen we netjes weg op de voorziene 

plaatst. Eten, drinken en snoep nemen we niet mee in de werkplaats.   

Een schilder werkt  rechtstaande en gaat niet hangen of zitten tijdens het werk. Er 

wordt niet rondgelopen in de atelier, wel na toestemming van je leerkracht. 

Enkel tijdens een rustige werksfeer kan er goed gewerkt worden! Tijdens de lesuren 

wordt er enkel gepraat over het werk. 

B. MIJN WERKPAK 
 

We dragen steeds een werkpak. Regelmatig geeft de leerkracht opdracht dit werkpak 

te laten wassen. Een werkpak met tekeningen of opschriften moet onmiddellijk ver-

vangen worden. 

Gescheurde werkpakken moet hersteld worden. Tijdens bepaalde lessen wordt de 

schilderspet opgezet (witte pet). Andere petten zijn verboden. 

C. GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN 
 

Iedere leerling draagt steeds zorg voor zijn eigen gereedschap en respecteert dat van 

andere leerlingen. Iedere leerling heeft een koffer om zijn gereedschap netjes op te 

bergen. Regelmatig zal de leerkracht de koffer controleren. Tevens hebben wij de ver-

antwoordelijkheid dat de gereedschappen van de klas in goede staat blijven en dat ze 

na gebruik steeds netjes worden opgeborgen op de afgesproken plaats. Alle gereed-

schap blijft eigendom van de school. Misbruiken worden streng gestraft. Voor we het 

gereedschap opbergen maken we het eerst grondig zuiver en ontdoen het van alle 

verfresten. We gebruiken steeds afdekmateriaal tijdens het schilderen. Zijn er toch 

verfvlekken dan verwijderen we die onmiddellijk. We respecteren het werk en gereed-

schap van andere leerlingen. Iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn werkkoffer 

en voorziet dit van een hangslotje. Beschadigde of verloren gereedschappen dienen 

vergoed te worden. 
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D. MACHINES - STELLINGEN – LADDERS 
 

Bij gebruik van stellingen binnen en buiten de atelier zorgen we ervoor dat we steeds 

met minstens twee personen zijn. Indien er met een ladder of stelling wordt gewerkt, 

werk je steeds met veel aandacht en laat je je niet afleiden door anderen. Let steeds 

op dat de ladder of stelling op een veilige,correcte wijze wordt gebruikt. Gebruik 

steeds het juiste gereedschap voor de juist opdracht. Veel handwerk is nu machine-

werk geworden (schuren,slissen,spuitwerk,afstomen,…) 

Het is van het grootste belang dat je als toekomstige schilderdecorateur zelfstandig 

met deze machines kan werken. Daarom moet je zeker ook de beveiliging van deze 

machines kennen.   

Indien je tijdens een stageperiode twijfels over het veilig gebruiken van machines, in-

formeer je dan eerst! Een stageperiode is immers een leerperiode en extra uitleg of 

hulp vragen i.v.m. veilig weken kan steeds. 

Voor je persoonlijke veiligheid en voor de veiligheid van anderen in de school en op je 

stageplaats gelden steeds de volgende voorschriften: 

- werk steeds met veel aandacht 
- stoor nooit iemands die met machines werkt 
- als je twijfelt over het gebruik, vraag dan nog een uitleg of hulp 

- draag steeds je werkpak en indien nodig een stofbril 
- zorg steeds voor orde tijdens je werk en laat niet rondslingeren 
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E. WAT TE DOEN IN NOODSITUATIES? 

Blij kalm. Verwittig onmiddellijk de leerkracht. Bij een ernstig ongeval de verpleeg-

ster / directie / secretariaat verwittigen. Indien er met machines wordt ge-

werkt,trek onmiddellijk de stekker uit! 

 

F. JE LEERKRACHT, JE COACH 

 

Je mag altijd op een beleefde manier uitleg vragen. Zijn er problemen van welke aard 

ook, verwittig dan onmiddellijk je leerkracht. 
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Bijlage 6 :  ANTIPESTBELEID 3 

 

 

 

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 ge-

past 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 leer-

lingen die een negatieve impact hebben op het welbevinden van de andere leerling. We den-

ken hierbij aan : intimideren, bedreigen, uitschelden, afpersen, uitsluiten, fysiek aanvallen, cy-

berpesten, … 

Nieuwe media & pesten 

Leerkrachten trachten de leerlingen te ondersteunen om op een bewuste en verantwoor-

delijke 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.  

 
3 Dit beleid werdt uitgewerkt door NIMEMIJ!: een multidisciplinaire werkgroep tegen pesten.   

De werkgroep bestaat uit leerkrachten BGV en ASV, zorgcoördinatoren en CLB. Zij werken zowel beleidsmatig als leer-

kracht- en leerlingondersteunend.   

 

Ouders en leerlingen mogen hen steeds vrij contacteren op onderstaand adres: nimemij@busokristukoning.be  om een 

pestprobleem te melden. Je mag ook anoniem een mail sturen.  

 

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.  

 

 

 

mailto:nimemij@busokristukoning.be
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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 (vermoe-

dens van) pesten contact op te nemen met de betrokken zorgcoördinator.  

 

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 ne-

gatieve/kwetsende woorden of beelden over een leerkracht online plaatst, zal hiervoor 

sanctionerend worden opgetreden.  

 

➔ Ouders/verantwoordelijken:  wanneer je 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 doch-

ter (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 no-

dige 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 zorg-

coördinator zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.  

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

  

https://www.safeonweb.be/
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Bijlage 7 : JAARKALENDER 

 

september 2021 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Woensdag 1     

Donderdag 2     

Vrijdag 3     

Zaterdag 4     

Zondag 5     

Maandag 6     

Dinsdag 7     

Woensdag 8     

Donderdag 9     

Vrijdag 10     

Zaterdag 11     

Zondag 12     

Maandag 13     

Dinsdag 14     

Woensdag 15     

Donderdag 16     

Vrijdag 17     

Zaterdag 18     

Zondag 19     

Maandag 20 Infoavond infoavond Infoavond Klassikale ouderavond 

Dinsdag 21     

Woensdag 22     

Donderdag 23     

Vrijdag 24 LLN-vrije dag  LLN-vrije dag PortretKR 

zaterdag 25     

Zondag 26     

maandag 27     

dinsdag 28     

woensdag 29     

donderdag 30     
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oktober 2021 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Vrijdag 1     

Zaterdag 2     

Zondag 3     

Maandag 4    Facultatieve 

Dinsdag 5     

Woensdag 6     

Donderdag 7     

Vrijdag 8     

Zaterdag 9     

Zondag 10     

Maandag 11 Stage 5.1    PV1 

Dinsdag 12 Stage 5.1     

Woensdag 13 Stage 5.1    

Donderdag 14 Stage 5.1    

Vrijdag 15 Stage 5.1    

Zaterdag 16     

Zondag 17     

Maandag 18 Stage 5.1   3daagse 1ste gr A  

Dinsdag 19 Stage 5.1   3daagse 1ste gr A  

Woensdag 20 Stage 5.1  3daagse 1ste gr A  

Donderdag 21 Stage 5.1    

Vrijdag 22 Stage 5.1    

Zaterdag 23     

Zondag 24     

Maandag 25 Stage 5.1    

Dinsdag 26 Stage 5.1    

woensdag 27 Stage 5.1   IHP OV3 / OV4 

donderdag 28 Stage 5.1   IHP OV3 / OV4 

vrijdag 29 Stage 5.1 / Rapport 1 Rapport 1 Rapport 1 Rapport 1 / SKA 

zaterdag 30     

zondag 31     
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november 2021 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Maandag 1 Allerheiligen  Allerheiligen Allerheiligen 

Dinsdag 2     

Woensdag 3     

Donderdag 4     

Vrijdag 5     

Zaterdag 6     

Zondag 7     

Maandag 8     

Dinsdag 9     

Woensdag 10     

Donderdag 11 Wapenstilstand Wapenstilstand Wapenstilstand Wapenstilstand 

Vrijdag 12     

Zaterdag 13     

Zondag 14     

Maandag 15 Stage 4.1 (+ 5.1 graadkl) Stage 5.1   

Dinsdag 16 Stage 4.1 (+ 5.1 graadkl) Stage 5.1   

Woensdag 17 Stage 4.1 (+ 5.1 graadkl) Stage 5.1   

Donderdag 18 Stage 4.1 (+ 5.1 graadkl) Stage 5.1   

Vrijdag 19 Stage 4.1 (+ 5.1 graadkl) Stage 5.1   

Zaterdag 20     

Zondag 21     

Maandag 22 Stage 5.1 graadklas Stage 4.1 - 4B / Stage 5.1   

Dinsdag 23 Stage 5.1 graadklas Stage 4.1 - 4B / Stage 5.1 LLN-vrije dag Hervormingen OV4 

Woensdag 24 Stage 5.1 graadklas Stage 4.1 - 4B / Stage 5.1   

Donderdag 25 Stage 5.1 graadklas Stage 4.1 - 4B / Stage 5.1   

Vrijdag 26 Stage 5.1 graadklas Stage 4.1 - 4B / Stage 5.1  BULO VRIJAF 

Zaterdag 27     

Zondag 28     

Maandag 29 Stage 4.1/5.1 graadklas Stage 5.1   

dinsdag 30 Stage 4.1/5.1 graadklas Stage 5.1   
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december 2021 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Woensdag 1 Stage 4.1/5.1 graadklas Stage 5.1   

Donderdag 2 Stage 4.1/5.1 graadklas Stage 5.1   

Vrijdag 3 Stage 4.1/5.1 graadklas Stage 5.1   

Zaterdag 4     

Zondag 5     

Maandag 6     

Dinsdag 7     

Woensdag 8     

Donderdag 9     

Vrijdag 10     

Zaterdag 11     

Zondag 12     

Maandag 13     

Dinsdag 14     

Woensdag 15 LLN-vrije vm  LLN-vrije vm  

Donderdag 16   Examen  

Vrijdag 17   Examen  

Zaterdag 18     

Zondag 19     

Maandag 20   Examen  

Dinsdag 21   Examen  

Woensdag 22   LLN-vrije Kerstmarkt/KR OV4 

Donderdag 23   LLN-vrije Rapport 2 OV3 /KR OV4 

Vrijdag 24 LLN-vrije vm LLN-vrije vm LLN-vrije vm /Rapport 2  

Zaterdag 25     

Zondag 26     

maandag 27     

dinsdag 28     

Woensdag 29     

Donderdag 30     

Vrijdag 31     
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januari 2022 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Zaterdag 1     

Zondag 2     

Maandag 3     

Dinsdag 4     

Woensdag 5     

Donderdag 6     

Vrijdag 7     

Zaterdag 8     

Zondag 9     

Maandag 10     

Dinsdag 11     

Woensdag 12    IHP OV3 / OV4 

Donderdag 13 LLN-vrije dag  LLN-vrije dag IHP OV3 / OV4 

Vrijdag 14     

Zaterdag 15     

Zondag 16     

Maandag 17     

Dinsdag 18     

Woensdag 19 Pedagogische  studiedag ICT thema 

Donderdag 20     

Vrijdag 21     

Zaterdag 22     

Zondag 23     

Maandag 24     

Dinsdag 25    PV 2 

Woensdag 26     

Donderdag 27     

vrijdag 28     

Zaterdag 29     

Zondag 30     

maandag 31     
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februari 2022 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Dinsdag 1     

Woensdag 2     

Donderdag 3     

Vrijdag 4    Facultatieve 

Zaterdag 5     

Zondag 6     

Maandag 7     

Dinsdag 8     

Woensdag 9     

Donderdag 10     

Vrijdag 11     

Zaterdag 12    Restaurantdag 

Zondag 13    Restaurantdag 

Maandag 14     

Dinsdag 15     

Woensdag 16     

Donderdag 17     

Vrijdag 18     

Zaterdag 19     

Zondag 20     

Maandag 21   LLN-vrije dag  

Dinsdag 22     

Woensdag 23     

donderdag 24     

Vrijdag 25     

Zaterdag 26     

Zondag 27     

maandag 28     

  



  

Schoolreglement 2021 – 2022   113 

maart 2022 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Dinsdag 1     

Woensdag 2     

Donderdag 3     

Vrijdag 4     

Zaterdag 5     

Zondag 6     

Maandag 7     

Dinsdag 8     

Woensdag 9     

Donderdag 10     

Vrijdag 11     

Zaterdag 12     

Zondag 13     

Maandag 14 Stage 4.2     

Dinsdag 15 Stage 4.2     

Woensdag 16 Stage 4.2    

Donderdag 17 Stage 4.2   PV 3 

Vrijdag 18 Stage 4.2   BULO VRIJ 

Zaterdag 19     

Zondag 20     

Maandag 21 Stage 4.2  Stage 4.1 4A MAG/TUI   

Dinsdag 22 Stage 4.2  Stage 4.1 4A MAG/TUI   

Woensdag 23 Stage 4.2 Stage 4.1 4A MAG/TUI   

Donderdag 24 Stage 4.2 Stage 4.1 4A MAG/TUI Examen  

Vrijdag 25 Stage 4.2 Stage 4.1 4A MAG/TUI Examen  

Zaterdag 26     

Zondag 27     

Maandag 28   Examen  

Dinsdag 29   Examen  

Woensdag 30   LLN-vrije KR OV4 

Donderdag 31 Rapport 3  LLN-vrije KR OV4 & IHP OV3/OV4  
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april 2022 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Vrijdag 1 LLN-vrije  LLN-vrije/Rapport 3 IHP OV3 / OV4 

Zaterdag 2     

Zondag 3     

Maandag 4     

Dinsdag 5     

Woensdag 6     

Donderdag 7     

Vrijdag 8     

Zaterdag 9     

Zondag 10     

Maandag 11     

Dinsdag 12     

Woensdag 13     

Donderdag 14     

Vrijdag 15     

Zaterdag 16     

Zondag 17     

Maandag 18 Paasmaandag  Paasmaandag  

Dinsdag 19     

Woensdag 20     

Donderdag 21  Stage 4.2 4B   

Vrijdag 22  Stage 4.2 4B   

Zaterdag 23     

Zondag 24     

Maandag 25  Stage 4.2 4B Stage 4.2 4A MAG/TUI  

dinsdag 26  Stage 4.2 4B Stage 4.2 4A MAG/TUI  

Woensdag 27 Pedagogische  Studiedag  

Donderdag 28  Stage 4.2 4B Stage 4.2 4A MAG/TUI  

Vrijdag 29  Stage 4.2 4B Stage 4.2 4A MAG/TUI  

Zaterdag 30     
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mei 2022 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Zondag 1 Dag vd arbeid  Dag vd arbeid Dag vd arbeid 

Maandag 2 LLN-vrije dag  LLN-vrije dag Modernisering 

Dinsdag 3 Stage 5.2 Stage 4.2 4B   

Woensdag 4 Stage 5.2 Stage 4.2 4B   

Donderdag 5 Stage 5.2 Stage 4.2 4B   

Vrijdag 6 Stage 5.2 Stage 4.2 4B   

Zaterdag 7     

Zondag 8     

Maandag 9 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2  PV 4 

Dinsdag 10 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2   

Woensdag 11 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2 3-daagse 3de gr  

Donderdag 12 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2 3-daagse 3de gr  

Vrijdag 13 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2 3-daagse 3de gr  

Zaterdag 14     

Zondag 15     

Maandag 16 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2   

Dinsdag 17 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2   

Woensdag 18 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2   

Donderdag 19 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2   

Vrijdag 20 Stage 5.2 / 4.2 graadkl Stage 5.2   

Zaterdag 21     

Zondag 22     

Maandag 23  Stage 5.2   

Dinsdag 24  Stage 5.2   

Woensdag 25   Stage 5.2   

Donderdag 26    Hemelvaart 

Vrijdag 27    Hemelvaart 

Zaterdag 28     

Zondag 29     

Maandag 30  Stage 5.2 / Stage 4.3 - 4A    

Dinsdag 31  Stage 5.2 / Stage 4.3 - 4A    
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juni 2022 

  Anker Schakel Kompas Opmerking 

Woensdag 1  Stage 4.3  - 4A    

Donderdag 2  Stage 4.3  - 4A    

Vrijdag 3  Stage 4.3  - 4A  LLN-vrije dag  

Zaterdag 4     

Zondag 5     

Maandag 6    Pinksteren 

Dinsdag 7     

Woensdag 8     

Donderdag 9     

Vrijdag 10     

Zaterdag 11     

Zondag 12     

Maandag 13     

Dinsdag 14 LLN-vrije dag   DKR OV3 

Woensdag 15     

Donderdag 16     

Vrijdag 17     

Zaterdag 18     

Zondag 19     

Maandag 20   Examen  

Dinsdag 21   Examen  

Woensdag 22   LLN-vrije  

Donderdag 23   Examen IHP OV3 

Vrijdag 24 LLN-vrije dag  Examen DKR OV3 & IHP OV3 

Zaterdag 25     

Zondag 26     

Maandag 27   LLN-vrije DKR OV4 

Dinsdag 28   LLN-vrije DKR OV4 & IHP OV4 

Woensdag 29   LLN-vrije / Rapport 4 IHP OV4 

Donderdag 30 LLN-vrije dag  LLN-vrije  
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BIJLAGE 8 SAMENWERKINGSAFSPRAKEN CLB 

 

 

 

 

Buso Kristus Koning – Het 

Kompas / CLB 

 

Samenwerkingsafspraken  
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1. Informatie 

1.1 Rubriek 1 Contactgegevens school/scholen en CLB 

Voor de toepassing van deze samenwerkingsafspraken wordt met de volgende termen be-

doeld: 

 

§1 Centrum: 

Vrij CLB AMI 1 

Bethaniënlei 6b 

2980 Zoersel 

Ondernemingsnummer: 047169414 

 

 

§2 Centrumbestuur: 

Inrichtend bestuur: Vclb Antwerpen Middengebied 

Mgr. Donchelei 9, 2290 Vorselaar 

 

 

§3 Scholen: 

BuSO Kristus Koning 027581 

Bethaniënlei 5 

2960 Sint-Job-in-’t-Goor 

 

BuSO Het Kompas 138271 

Bethaniënlei 5 

2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 

 

 

§4 Schoolbestuur: 

Vzw Organisatie Broeders van Liefde 

Stropstraat 119 

9000 Gent 

 

§5 De scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: 

Scholengemeenschap Voorkempen 

Wilgendaalstraat 5 

2900 Schoten 
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1.2 Rubriek 2 School 

Personeelsleden met een opdracht op vlak van de leerlingenbegeleiding 

Naam Functie E-mailadres 

Tom Laforce Algemeen directeur 

BuSO KK 

tom.laforce@busokristuskoning.be 

Bart Janssens Algemeen directeur 

BuSO Kompas 

bart.janssens@busokristuskoning.be 

Bart Torfs Pedagogisch directeur bart.torfs@busokristuskoning.be 

Annemie Aerts Coördinator Type 9 annemie.aerts@busokristuskoning.be 

Charlotte Van-

denberghe 

Coördinator Type BA en 

Type 3 

charlotte.vandenberghe@busokristuskoning.be 

Kristin Verbelen Paramedicus Kristin.verbelen@busokristuskoning.be 

Stefanie Allefs Paramedicus Stefanie.allefs@busokristuskoning.be 

Hilde Corvers Paramedicus Hilde.corvers@busokristuskoning.be 

Birgit Eulaers Paramedicus birgit.eulaers@busokristuskoning.be 

Chris Cremers leerlingenbegeleiding chris.cremers@busokristuskoning.be 

Ingrid Moreel   Logopediste Ingrid.moreel@busokristuskoning.be 

 

In de volgende documenten, websites … vind je meer informatie over (onderdelen van) het be-

leid van de school op leerlingenbegeleiding: 

Het schoolreglement; 

De missie, visie en het opvoedingsproject van de school; 

Het GOK-beleidsplan met onder meer de GOK-thema’s waarvoor de school koos; 

De schoolkalender 

De school communiceert de samenwerkingsafspraken als volgt naar leerlingen, ouders en het 

schoolteam: 

Overleg in de schoolraad; 

In het schoolreglement is een rubriek CLB opgenomen; 

In het beleidsplan wordt vermeld dat CLB aanwezig is op het PO. Hier worden de leerlingen be-

sproken waarover de zoco/TA een vraag heeft voor het CLB of samen met het CLB wil naden-

ken over te nemen acties.  Er worden afspraken gemaakt en taken verdeeld; 

Tijdens de sectorvergadering op maandag kunnen alle leerkrachten via hun TA of ASV-coördi-

nator leerlingen met een extra zorgvraag voor het PO voordragen; 

De klassenraden waarop het CLB zal aanwezig zijn, worden aangekondigd in de wekelijkse 

BuSO-berichten.  De planning van de leerlingenbesprekingen wordt vrijdag op smartschool ge-

zet; 

Aanwezigheid van het CLB op het IHP wordt door de zoco’s meegedeeld aan leerkrachten en 

ouders; 

mailto:tom.laforce@busokristuskoning.be
mailto:bart.janssens@busokristuskoning.be
mailto:bart.torfs@busokristuskoning.be
mailto:annemie.aerts@busokristuskoning.be
mailto:charlotte.vandenberghe@busokristuskoning.be
mailto:Kristin.verbelen@busokristuskoning.be
mailto:Stefanie.allefs@busokristuskoning.be
mailto:Hilde.corvers@busokristuskoning.be
mailto:birgit.eulaers@busokristuskoning.be
mailto:chris.cremers@busokristuskoning.be
mailto:Ingrid.moreel@busokristuskoning.be
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Medische Onderzoeken worden via mail afgesproken door Elke Sels en Cindy Tilborghs.  Leer-

krachten worden hiervan verwittigd 1 week op voorhand via Smartschool en de week zelf via 

de BuSO-berichten.  Bij de leerlingen wordt dit – eventueel – 1 week op voorhand in hun 

agenda genoteerd door de betreffende TA. 

 

1.3 Rubriek 3 Ondersteuning van de school door de PBD 

Op vlak van leerlingenbegeleiding wordt de school ondersteund door: 

Pedagogische begeleidingsdienst van de Broeders van Liefde 

• Koen Van Caneghem – ped. Beg. Buitengewoon Onderwijs 

 

Occasioneel: KOV: DSKO regio Antwerpen: pedagogische begeleidingsdienst 

• Martine Van Dun: Niveaucoördinator Buitengewoon Onderwijs 

• Hans Schoofs – schoolbegeleider 

 

De schoolondersteuning gebeurt als volgt: 

Voor het schooljaar 20-21 participeren CLB en school samen met de schoolbegelei-

der aan het traject leerlingenbegeleiding. 

 

 

1.4 Rubriek 4 CLB 

Openingsuren Vrij CLB AMi1 Bethaniënlei 6B, 2980 Zoersel 

Maandag 9.00 – 12.00     13.00 – 

16.00 

Dinsdag 9.00 – 12.00     13.00 – 

16.00 

Woensdag 9.00 – 12.00     13.00 – 

16.00 

Donderdag 9.00 – 12.00     13.00 – 

19.00 

Vrijdag 9.00 – 12.00     13.00 – 

16.00 

 

Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties 

 OPEN GESLOTEN 

Herfstvakan-

tie 

Maandag 2/11/2020 tot en met 

vrijdag 6/11/2020 

- 

Kerstvakan-

tie 

Maandag 21/12/2020 en don-

derdag 31/12/2020 

Dinsdag 22/12/2020 tot en met 

woensdg 30/12/2020 

Krokusva-

kantie 

Maandag 15/02/2021 tot en 

met vrijdag 19/02/2021 

- 
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Paasvakantie Dinsdag 06/04/2021 en don-

derdag15/04/2021 

Woensdag 07/04/2021 tot en 

met woensdag 14/04/21 en 

vrijdag 16/04/21 

Brugdag OLV 

H 

- Vrijdag 14/05/2021 

Zomerva-

kantie 

Donderdag 01/07/2021 tot en 

met vrijdag 09/07/2021; 

Maandag 16/08/2021 tot en 

met dinsdag 31/08/2021 

Maandag 12/07/2021 tot en 

met vrijdag 13/08/2021 

 

Het CLB-team voor de school 

Naam Functie E-mailadres Telefoon 

Carine Vangeel Anker Carine.vangeel@clb-ami1.be 03/380.38.14 

Trajecter … Voornaam.naam@clb-ami1.be 03/3803800 

Liesbeth Vanleene Arts liesbeth.vanleene@clb-

ami1.be 

03/3803805 

Elke Sels Verpleegkun-

dige 

elke.sels@clb-ami1.be 03/3803842 

 

Het CLB maakt teams rond een groep scholen.  Dat team van anker en trajecters is samen 

verantwoordelijk voor de samenwerking met die scholen. De ankers en trajecters overleggen 

samen in hun teambespreking. 

In de volgende documenten, websites … vind je meer informatie over (onderdelen van) het 

centrumbeleid van het CLB: 

• www.clb-ami1.be 
• Informatie over de teamorganisatie van het centrum. 

• Beleidsplan CLB 

 

2. Samenwerkingsafspraken 

2.1 Rubriek 5 De rol- en taakverdeling van de school en het CLB ter uitvoering 

van leerlingenbegeleiding 

Het overleg over de rol- en taakverdeling leidt tot de volgende afspraken: 

3. Algemeen 

We vertrekken vanuit de zorgpiramide BuSO Kristus Koning en het levensloopmodel van de 
leerling. 

 

Organisatie van het overleg: 

• De school meldt de nieuwe leerlingen aan met een aanmeldingsformulier. Je 

vindt dat formulier online terug op smartschool. 

• Leerlingen die met de CLB-contactpersoon een gesprek willen, kunnen dit 

melden aan de zorgcoördinator of rechtstreeks aan de Ankerpersoon.  

• De pedagogisch directeur plant een tuchtklassenraad waar CLB-aanwezigheid 

vereist is, na overleg met de betrokken CLB-medewerker afhankelijke van de 

casus. 
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Aandachtspunten in het kader van een HGD-traject door het CLB: 

• Tijdens de onderzoeksfase kan de CLB-medewerker een leerling observeren in 

de klas. Hij spreekt met de titularis af wanneer dat het beste past. 

• Tijdens de klassenraad geeft de CLB-medewerker feedback over de timing, de 

vordering en de be-eindiging van een handelingsgericht diagnostisch traject. 

 

4. Pedagogisch Overleg: 

Anker: Tweewekelijks op dinsdag van 13:00u tot 16:00u (of einde).  Dit overleg gaat door in 

het lokaal H06.  Carine volgt het overleg. 

Schakel en Kompas: Tweewekelijks donderdag van 8.30u tot 12.00u.  Carine volgt het over-

leg. 

Dringende vragen kunnen steeds tussendoor gesteld worden. 

Klassenraden: Vraag gestuurd, meestal op maandagmorgen. 

De klassenraden van de leerlingen die nog NIET in een traject zitten, worden gevolgd door de 

ankermedewerker. 

De klassenraden van de leerlingen die in een traject zitten, worden gevolgd door de betrokken 

trajectmedewerker. 

Klassenraden OV 4 tijdens examenperiodes Kerst/Pasen/juni: op geclusterde momenten door 

betrokken trajectmedewerkers.  Indien nodig worden er aanpassingen gemaakt ifv opvolging. 

IHP’s: worden vraag gestuurd gevolgd, de leerlingen die nog in een onthaalfase zitten door de 

ankermedewerker, de leerlingen die in een traject zitten, door de betrokken trajectmedewer-

ker. 

Oudercontacten, worden vraag gestuurd gevolgd door ankermedewerker of trajectmedewerker 

Overleg met zoco’s en leerkrachten én gesprekken met leerlingen en/of ouders gebeuren vraag 

gestuurd. 

Nieuwe vragen met de ankermedewerker, voor leerlingen die in een traject zitten met de be-

trokken trajectmedewerker.  Deze vragen kunnen komen op vraag van ouders, leerlingen en 

school en dit via mail, telefoon, via PO of tijdens de aanwezigheid in de school. 

 

Concrete afspraken over leerlingenoverleg met leerkrachten: klasbesprekingen, multidiscipli-

nair overleg, klassenraden, gestructureerd leerlingenoverleg… : 

 

 

Klassenraden OV 3: maandagmorgen van 8:30u tot 10:10u 

(CLB is aanwezig op vraag, deze info wordt meegedeeld op PO, via Planning Leerlingbespre-

king op vrijdag, of via mail) 

IHP op leerlingenvrije dagen (CLB is aanwezig op vraag) 

Tuchtklassenraden: Worden zo vlug mogelijk gemeld via mail/telefoon.  Ze vinden bij voorkeur 

plaats op een werkdag van de betrokken CLB medewerker met voorkeur op een maandagvoor-

middag. 
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5. Ex-OKAN-leerlingen en anderstaligen: 

 

De school meldt de inschrijving van een anderstalige nieuwkomer (AN) zo snel mogelijk via 

een e-mail aan de anker van het CLB.  Indien mogelijk geeft de school volgende gegevens 

door: naam, geboortedatum, land van herkomst, gesproken taal, gezinssamenstelling, con-

tactpersoon, nood aan tolk,… 

De school laat bij instroom weten van welke kinderen de ouders nood hebben aan een anders-

talige vragenlijst.  Het CLB geeft brieven in verband met medische consulten indien nodig/mo-

gelijk mee in de taal van de AN.  Het CLB beschikt over brieven in het Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Portugees, Arabisch, Turks, Roemeens en Servo-Kroatisch en Russisch.  Voor de over-

blijvende gezinnen die dan nog problemen hebben, zorgt de school voor een tolk die helpt bij 

het invullen van de brieven. 

School en CLB informeren elkaar direct bij tussentijdse vragen met betrekking tot AN.  Ze 

wachten hiermee niet tot bijvoorbeeld een volgend oudercontact. 

De school geeft brieven voor oudercontacten ook mee in een andere taal. 

De school geeft brieven in verband met luizen, … ook mee in een andere taal. 

De school voorziet indien nodig een tolk (samenwerkingsverband Agentschap Integratie & In-

burgering). 

School en CLB versterken hun kennis van en de samenwerking met het lokale actoren en het 

regionale netwerk betreffende AN. 

 

 

6. Opvolging van problematische afwezigheden (leerplichtbegeleiding) 

 

 Wat doet de school 

• De school spreekt na 5hd de ll en ouders aan om te melden dat CLB betrokken wordt. 

• De school meldt nieuwe lln aan op het PO (cel leerlingbegeleiding). In smartschool kunnen 

de codes opgeroepen worden.  Zo kan de aard van de problemen en de evolutie best geana-

lyseerd worden. 

• De school kan als laatste stap de Jeugdbrigade inschakelen om de B-codes door te geven. 

 

Wat doet het clb 

• Op elk PO is er mogelijkheid voor de zorgcoördinator om leerlingen die meer dan 5 halve 

dagen B afwezig zijn of waar een verontrusting is rond afwezigheden aan te melden. 

• CLB bespreekt dan een strategie met de zorgcoördinator om de spijbelproblematiek van de 

leerling aan te pakken.  

• We bekijken op regelmatige tijdstippen of de B-codes  van de aangemelde leerlingen stijgen, 

we evalueren onze acties en sturen indien nodig bij. 

 

7. Draaischijffunctie CLB 

 

Het CLB geeft voorrang aan dossiers waarin een verontrusting aanwezig is. Het CLB vormt hier 
de brug tussen onderwijs en externe partners. Voor het CLB wordt dit opgenomen door de an-
kermedewerker of de trajectbegeleider, voor de school door de pedagogisch directeur. 
 

8. Professionalisering 
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• De school participeert aan volgende professionaliseringsactiviteiten die het CLB inplant: 
Door te geven indien deze vorming zich aandient 

• Het CLB participeert aan volgende professionaliseringsactiviteiten die de school inplant: Ass- 
vorming door Annemie Aerts in februari –april 2021 

 

 

9. Onderwijsloopbaan 

De school actualiseert haar onderwijsloopbaanbegeleiding voor schoolverlaters.  Het CLB 

neemt deel aan het overleg ter zake. 

In OV3 ondersteunt het CLB vraag gestuurd de klassenraad bij de oriënterende keuze na het 

observatiejaar, opleidingsfase en kwalificatiefase. 

In OV4 ondersteunt het CLB vraag gestuurd de klassenraad bij de oriënterende keuze op het 

einde van de 1ste, 2de en 3de graad. 

In OV3 ondersteunt het CLB de procedure basisaanbod en de delibererende klassenraden van 

de kwalificatiefase. 

Om wachttijden te vermijden tijdens oudercontacten, maken ouders en leerlingen die een ad-

vies willen bespreken met de CLB-medewerker dit bekent aan de school. De school maakt 

hiervoor een afspraak.  De school communiceert dit duidelijk en lang genoeg op voorhand. 

 
 

10. Psychisch en sociaal functioneren 

 

Als de school dit vraagt, ondersteunt het CLB bij gesprekken met ouders. 

Het CLB licht op een personeelsvergadering haar werking en de samenwerkingsaf-

spraken binnen de school toe. 

Om hardnekkig pesten tegen te gaan heeft de school de werkgroep “Ni-Me-Mij” opgericht.  Het 

CLB ondersteunt de school hierbij. 

Bij de preventie en aanpak van zelfverwonding, depressie en zelfdoding bij jongeren werken 

het schoolteam en het CLB samen. 

 

11. Leren en studeren 

Testonderzoek door het CLB kadert binnen een HGD-traject.  In principe doet het CLB geen 

intelligentieonderzoek louter en alleen met het oog op terugbetaling van externe ondersteu-

ning.  Voor kwetsbare gezinnen kan hierop een uitzondering worden toegestaan. 

Het CLB ondersteunt de school in het formuleren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

De school en het CLB gebruiken hierbij de M-cirkel. 

 

 

12. Preventieve gezondheidszorg 

De contactmomenten op school vinden voortaan plaats in een nieuw lokaal dat voldoet aan de 

kwaliteitsvoorwaarden. 

Op de website van het CLB (www.clb-ami1.be) staat een overzicht van de verplichte systema-

tische contactmomenten.  

http://www./
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 CLB en school zullen samen schooleigen document 'Medicatiegebruik op school, schoolapo-

theek en EHBO' actualiseren 

 

12.1 Rubriek 6 De uitwisseling van relevante informatie tussen de school en het 

CLB 

Het overleg over de uitwisseling van informatie tussen de school en het CLB leidt tot de vol-

gende afspraken: 

De contactpersonen van het CLB krijgen leesrechten op de gegevens van de leerlingen die ze 

volgen en begeleiden doorheen het schooljaar.  De CLB-contactpersoon neemt enkel relevante 

gegevens op in het CLB-dossier van de leerlingen die hij begeleidt (m.a.w. niet systematisch 

alle informatie van het MDO/zorgoverleg). 

De trajecters krijgen leesrechten voor de groep waarin de leerlingen zitten die ze individueel 

begeleiden. 

 

12.2 Rubriek 7 De informatiemomenten voor leerlingen over de structuur en de 

organisatie van het Vlaamse onderwijs, het volledige onderwijsaanbod en, specifiek 

voor secundaire scholen, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Het overleg over de informatiemomenten leidt tot de volgende afspraken: 

OV3 School en CLB organiseren samen een infomoment voor ouders over de overgang van 

observatiejaar naar opleidingsfase. 

OV4 School en CLB organiseren samen een infomoment voor ouders over de overgang van 

secundair naar Hoger onderwijs of arbeidsmarkt. Initiatieven worden genomen voor infomo-

menten voor de scharniermomenten. 

School en CLB organiseren samen een infomoment voor ouders van schoolverlaters na de 

kwalificatiefase met info over de integratiefase en mogelijkheden arbeidsmarkt en ondersteu-

nende maatregelen (GTB-VDAB-VOP-DOPPA en PVB). 

 

12.3 Rubriek 8 De wijze waarop de samenwerking tussen de school en het CLB 

wordt geëvalueerd en de wijze waarop de afspraken over de schoolspecifieke samen-

werking bijgestuurd kunnen worden 

De samenwerkingsafspraken worden cyclisch geëvalueerd:  

• De jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsafspraken valt samen met het bepalen van de 

samenwerkingsafspraken voor het volgende schooljaar. We spreken volgende datum af: na-

der te bepalen juni 2021 

• Voor de school zullen volgende personen voor de evaluatie instaan: directieteam 

• Voor het CLB zullen volgende personen voor de evaluatie instaan: Anker en enkele trajecters 

 

De samenwerkingsafspraken worden als volgt bijgestuurd: … 

• Op basis van de evaluatie van de afspraken die het vorige schooljaar gemaakt werden wor-

den nieuwe prioriteiten opgenomen in het nieuwe afsprakendocument. 
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Bijlage 9 :  HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBRUIKERS 

SMARTSCHOOL 

 

Onder constructie 

 

 


