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Welkom in onze school
Beste ouders
We zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van
uw kind voor KSO GLORIEUX gekozen hebt.
Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs en
dagelijkse inzet voor een goede, christelijk geïnspireerde,
eigentijdse opvoeding, in een leerlingvriendelijk klimaat.
Dit alles kan echter slechts lukken in een geest van constructieve samenwerking en van wederzijds vertrouwen.
We hopen stellig dit samen met u te realiseren.
Dag nieuwe leerling
Hartelijk welkom op onze school. Samen met je klasgenoten stap je binnen in een onbekende leefwereld, met
nieuwe gewoonten en verplichtingen.
Directie, leerkrachten en ondersteunend personeel staan
klaar om je wegwijs te maken in de school en om je aanpassing vlot te laten verlopen.
We rekenen uiteraard op je actieve medewerking.

1

Onze missie en visie .............................................. 2

2

Ons waardenkompas ............................................. 2

3

Pedagogisch project.............................................. 2

4

Engagementsverklaring ........................................ 2
4.1
Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 2
4.2
Wederzijdse afspraken over de regelmatige
aanwezigheid en het spijbelbeleid ............................... 3
4.3
Wederzijdse afspraken over vormen van
individuele leerlingenbegeleiding ................................. 3
4.4
Positief engagement ten aanzien van de
onderwijstaal ............................................................... 3

Deel II – Het reglement ................................. 3

Ook jou, leerling van de hogere jaren,
heten we van harte welkom. Je kent uiteraard de gebruiken en leefgewoonten van de school, maar elk schooljaar
is een nieuwe uitdaging: aanpassing aan andere leerstof,
eventuele verandering van studierichting, nieuwe leerkrachten …
We verwachten dat je regelmatig en ernstig zal blijven
werken en studeren, dat je zal meewerken aan een goede sfeer op school en in de klas, dat je je medeverantwoordelijk voelt voor wat op school gebeurt (of niet gebeurt).
Leerlingen krijgen de kans tot participatie in het schoolbeleid via de leerlingenraad.
Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste
deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het
tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden,
begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. 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 besproken 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
schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw 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 afgevaardigde’. Het kan dan
gaan om een ander lid van het directieteam, een zorgcoordinator ...
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Schoolbestuur, directie en personeelsleden wensen elke
leerling veel succes in het nieuwe schooljaar.

Belangrijke inhoudelijke en/of stijlwijzigingen tegenover het vorige schooljaar zijn in de
marge aangeduid met een verticale streep.
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Deel I – Pedagogisch project en
engagementsverklaring

2 Ons waardenkompas
Respect is voor ons de basis: we
respecteren onszelf, elkaar, de
schoolomgeving en de wereld. Zo
komen we tot discipline, beleefdheid en de verantwoordelijkheid om
anderen te behandelen zoals we
zelf behandeld willen worden.
We hechten belang aan empathie. Hierin volgen we de
principes van verbindende communicatie: open staan
voor het verhaal van de ander en je hierin inleven.
Binnen onze veelzijdige diversiteit leven we samen tegen de stroom van toenemende individualisering in.
We geven en nemen verantwoordelijkheid voor het
eigen leerproces, de omgang met anderen en het eigen
functioneren. Zelfreflectie is belangrijk: durf in de spiegel
kijken. Vraag niet van een ander wat je zelf niet doet.

1 Onze missie en visie
GLORIEUX SECUNDAIR CREËERT MET JOU
EEN UITDAGENDE LEEF- EN LEEROMGEVING
DIE VOORBEREIDT OP DE TOEKOMST
GLORIEUX
Stefaan Modest Glorieux is onze
motivator en christelijke inspirator.
In zijn voetsporen ontwikkelen we
hoofd, hart en handen met oog voor
iedereen.
MET JOU
Via verbindende communicatie creeren we de goede band die nodig is
om tot leren te komen.
In gedeelde verantwoordelijkheid
neemt ieder zijn rol op.
Als leerling ben je leergierig, ijverig,
geëngageerd en open-minded.
Als personeelslid ben je professioneel, betrokken, collegiaal en een

3 Pedagogisch project
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in
het project van de katholieke dialoog-school. Op onze
school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als
katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de
school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement
in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen
zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een
leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die
ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een
katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in
de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid
gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van
het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

voorbeeld.
Als directie ben je luisterbereid, daadkrachtig, zorgzaam
en consequent.
Als ouder ben je betrokken, nabij, communiceer je constructief en heb je vertrouwen in de professionaliteit van
het schoolteam.
UITDAGENDE LEEFOMGEVING
De school is een veilige haven
waarin we tijd en ruimte krijgen om
tot zelfontplooiing te komen en
waarin we samen onze sociale
vaardigheden trainen.
Respect, verantwoordelijkheid, empathie en samenhorigheid vormen
ons waardenkompas.

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring

4 Engagementsverklaring
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze
afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij
ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:
- binnen de scholengemeenschap SGKSO Vlaamse
Ardennen, 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 echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen
daarom ook ten volle op uw medewerking.

UITDAGENDE LEEROMGEVING
Een enthousiast en ambitieus schoolteam geeft kansen om te groeien in
leren leren, leren kiezen, leren leven.
Aan jou om in te gaan op deze kansen.
Er heerst een gezond evenwicht
waarbij we zorg inzetten als springplank naar kwaliteitsvol onderwijs.
DE TOEKOMST
Met het oog op morgen en later werken we vandaag aan verbinding met
jezelf, elkaar en de samenleving.
Met onze accentwaarden maak jij het
verschil in je verdere studies en loopbaan.

4.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Het oudercontact is cruciaal in de communicatie tussen
de school en de ouders over het functioneren van de
leerling binnen onze school. Het is belangrijk dat een
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oudercontact plaatsvindt in een sfeer van wederzijdse
dialoog met een inbreng van zowel de ouder als de
school.
De school verwacht dat de ouders hierop aanwezig zijn.
De data van onze oudercontacten staan in de schoolkalender vermeld.
De mogelijkheid tot individuele oudercontacten is altijd
voorzien wanneer een meer directe opvolging van een
leerling noodzakelijk is, zowel op vraag van de school als
op vraag van de ouders. De school verwacht dat de ouders op de uitnodiging ingaan en dat ze, indien dit niet
mogelijk is, de school verwittigen. De ouders kunnen
hiervoor steeds contact opnemen met de directie.

Indien nodig zal de school in overleg met u, als ouder,
vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind
zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven
wat u van de school mag verwachten en wat wij van u
verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en
we verwachten dat u de gemaakte afspraken opvolgt en
naleeft.

4.4 Positief engagement ten aanzien van de
onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze
voor het Nederlandstalig onderwijs betekent dan 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 klassenraad daartoe beslist.

4.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige
aanwezigheid en het spijbelbeleid
2.2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school
verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en
met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van
het schooljaar dat het 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. Dit 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 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 dit 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
geweest zijn. Als de schooltoeslag dan al uitgereikt was,
moet ze worden terugbetaald.
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 telkens op tijd aanwezig 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
moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen
ze op te lossen. De school verwacht 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 en Vorming.
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 het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is
waar uw kind verblijft.

Deel II – Het reglement
1 Inschrijving en toelatingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website www.ksoronse.be .
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel
wanneer:
- je zelf onze school verlaat; of
- je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van
school wordt gestuurd; of
- een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na
redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het
gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je
inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en
het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het
einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; 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 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 en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs
als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar geworden bent.
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen
naar een andere studierichting of keuzegedeelte vóór
een bepaalde datum die wettelijk vastgelegd is. 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 bereikt werd. Als de lessentabel verschillende keuzemogelijkheden bevat, dan kan je tot ten laatste
15 januari veranderen van keuzedeel. Daarna kan enkel
de klassenraad beslissen.

4.3 Wederzijdse afspraken over vormen van
individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer
in dat we via de zorgcoördinatoren en klassenraden de
evolutie van de leerling opvolgen. Sommige leerlingen
hebben op bepaalde momenten nood aan individuele
begeleiding, anderen hebben constant nood aan individuele zorg.
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stagementor (dit is begeleider en mentor in het bedrijf) de
evaluatieformulieren invullen. Je stagebegeleider houdt
een stagedossier bij op school. De school voorziet een
aangepaste verzekering.

2 Onze school
2.1 Lesspreiding (dagindeling) – vakantie- en
verlofregeling
Een volledige schooldag telt 7 of 8 lesuren van 50 minuten, afhankelijk van de studierichting.
In de voormiddag worden de 4 lesuren onderbroken door
een speeltijd. In de namiddag is een korte onderbreking
voorzien voor de groepen met 4 lesuren. Op woensdag
zijn er slechts 4 lesuren en is de namiddag vrij.
1e lesuur
2e lesuur

2.3 Beleid inzake extra-murosactiviteiten
Ben je ingeschreven in onze school dan betekent dat dat
je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van dat schooljaar.
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. geven
je de kans om je te verrijken en verder te ontwikkelen en
worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze
meerdere dagen in beslag nemen. Dit betekent dan ook
dat je hieraan moet deelnemen.
De school organiseert jaarlijks ook educatieve uitstappen
en andere buitenschoolse activiteiten waar je verplicht
aan deelneemt. Enkel voor de meerdaagse buitenlandse
schoolreizen is een deelname niet verplicht. In deel 3
staat een overzicht van de kosten voor buitenschoolse
activiteiten.

8.25 tot 9.15 u.
9.15 tot 10.05 u.
pauze

3e lesuur
4e lesuur

10.20 tot 11.10 u.
11.10 tot 12.00 u.
middagpauze

5e lesuur
6e lesuur
7e lesuur

13.10 tot 14.00 u.
14.00 tot 14.50 u.
14.50 tot 15.40 u.

2.4 Schoolrekening
Omdat alle leerlingen recht hebben op kwaliteitsvol onderwijs kan en mag de financiële toestand nooit een
reden zijn om uitgesloten te worden. Vanuit ons pedagogisch project willen wij hiervoor concrete stappen zetten
en hebben wij een financiële code uitgewerkt.

pauze
8e lesuur

15.50 tot 16.40 u.

Financiële code
- Het schoolteam zoekt steeds naar de – voor de ouders
– financieel voordeligste manier om haar pedagogisch
project te realiseren. Dit is een engagement om voortdurend de kostprijs van activiteiten, materialen, boeken
... te evalueren. De vraag die steeds moet worden gesteld is: ‘Kan het niet goedkoper zonder de kwaliteit te
schaden?’.
- De school engageert zich om jaarlijks op kritische wijze
de aangerekende kosten te bekijken in functie van een
betere beheersing en/of mogelijke daling van de totale
kostprijs. Het schoolteam stelt zich tot doel om de kostprijs van een schooljaar te bevriezen op het huidige niveau, rekening houdend met de marktprijzen.
- Als het schoolteam leerplangebonden activiteiten organiseert, stelt het zich tot doel om alle leerlingen te laten
deelnemen. Voor deze activiteiten mag de financiële
bijdrage nooit uitsluiting in de hand werken.
Voor activiteiten (niet-leerplangebonden) buiten de reguliere lestijden is de betrachting hetzelfde. Voor activiteiten die niet voor alle leerlingen financieel haalbaar
zijn, wordt bij eventuele voorbereiding en verwerking
tijdens de lessen rekening gehouden met de leerlingen
die niet kunnen deelnemen.
- Het schoolsecretariaat kan de schoolrekening enkel de
eerste keer via de leerlingen aanbieden. In andere omstandigheden mag het schoolteam de leerling nooit betrekken in de problematiek van de onbetaalde schoolrekening. De schoolrekening is een transactie die tussen de school en de ouders plaats vindt.
- Aan de ouders wordt gemeld welke stappen er concreet gezet kunnen worden in geval van betalingsmoeilijkheden.
- De school biedt de ouders de mogelijkheid aan tot
gespreide betalingen.
- Individuele aspecten van de schoolrekening worden
met de grootste discretie behandeld.

Een half uur voor de aanvang van de lessen voorzien we
toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is er
toezicht tot 16.50 uur (avondstudie).
De vakantieregeling vindt u in de jaarkalender.
De geüpdatete jaarkalender vindt u online op het digitale
leerplatform van de school:
https://ksoronse.smartschool.be .
Wij verwachten dat de ouders bij het plannen van
vakantie met de schoolkalender rekening houden.
Vroeger op vakantie vertrekken kan dus niet!
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we middagactiviteiten die aansluiten bij ons pedagogisch project (bv. een sober maal, een sportmanifestatie,
een didactisch uitstap ...). De data vind je terug in de
jaarkalender. Deelname aan deze middagactiviteiten is
verplicht.
Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht
op het schooldomein vanaf 08.00 u. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in
toezicht voorzien tot 16.50 u. Voor en na die uren mogen
leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming
betreden.

2.2 Beleid inzake stages en werkplekleren
Om je ervaring te laten opdoen in het bedrijfsleven en om
specifieke kennis te laten verwerven, richten we voor
sommige studierichtingen stages in. De stage is een
verplicht onderdeel van de opleiding.
Je krijgt van je stagebegeleider voor de aanvang van de
stage de richtlijnen mee (steekkaart, contract, reglement
…). Wij verwachten dat de documenten nauwkeurig
ingevuld en tijdig ingediend worden. Je kan niet starten
aan je stage als je documenten niet in orde zijn.
Je stagebegeleider (leerkracht) helpt je bij het zoeken
van een geschikte stageplaats. Hij/zij zal vooraf je stageplaats bezoeken. Tijdens je stage komt de stagebegeleider regelmatig op bezoek en zal hij/zij samen met je
4

Wat vind je terug in de bijdrageregeling?
In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten
die we je ouders kunnen vragen. Je vindt de bijdrageregeling in deel III van dit schoolreglement. Op die lijst
staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:
- Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker
zullen moeten maken zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën … Zaken die je alleen bij ons kan
aankopen, zoals voorgedrukt examenpapier, T-shirt
met logo van de school ... koop je verplicht bij ons. Er
zijn ook zaken die je zowel bij ons als ergens anders
kan kopen. Je kiest zelf waar je die zaken koopt, maar
als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders ervoor
betalen.
- Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je
niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht
aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen.
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen.
- Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs.
Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet
afwijken.
- Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het
bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs
op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar
heeft gekost.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Hoe kan je betalen op school?
Contante betalingen op school gebeuren uitsluitend op
elektronische wijze.
Elk semester ontvangen de ouders een schoolrekening.
Deze wordt bij voorkeur betaald via overschrijving.
Elke leerling is verplicht om een elektronische betaalsleutel aan te schaffen. Deze sleutel is zowel aan de buitenzijde als via een ingebouwde chip gepersonaliseerd. Aan
elke sleutel is ook een persoonlijk rekeningnummer gekoppeld. Op dit rekeningnummer kan geld geplaatst
worden. Met dit geld kan de leerling alleen betalingen
doen op school. Leerlingen kunnen dus op een elektronische manier middagmalen, drank aan automaten en in
de eetzaal, achterstallige handboeken, extra-muros activiteiten … betalen.
Hoe wordt geld op de persoonlijke leerlingenrekening
geplaatst?
De betaalsleutel opladen kan op twee manieren:
- Inloggen op de website https://ksoronse.mynetpay.be/.
Het tabblad ‘Opwaarderen’ toont het rekeningnummer
en de gestructureerde mededeling om een gewenst
bedrag over te schrijven op de betaalsleutel. Wanneer
je deze uitvoert, komt het geld automatisch op je sleutel. Let wel, dit kan twee tot drie bankwerkdagen duren.
- Betalen via bancontact aan het onthaal. Het betaalde
bedrag wordt door een secretariaatsmedewerker op de
sleutel geplaatst.
Het geld kan dan niet gestolen worden én is direct voor
elektronisch betalen beschikbaar. Op het einde van het
schooljaar wordt het bedrag dat niet volledig is opgebruikt, automatisch overgedragen naar het volgend
schooljaar. Wanneer de leerling verandert van school,
storten wij het resterende bedrag terug.
Dezelfde website https://ksoronse.mynetpay.be laat aan
de ouders ook toe alle transacties die met de sleutel
gebeuren, op te volgen.

We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening:
- Tweemaal per schooljaar krijgen ouders een schoolrekening in een gesloten omslag. We verwachten dat die
afrekening op tijd en volledig betaald wordt via overschrijving.
- Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk
gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat
betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om
de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet
ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen.
Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de
schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke
schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven je beide ouders elk het volledige
resterende restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
- Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de
contactpersoon op onze school de directeur of de
boekhouddienst. We gaan discreet om met elke vraag.
We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen, bv.
gespreid betalen.
- Bij een weigering om de schoolrekening te betalen,
gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dat
niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot
het versturen van een dwingende herinneringsbrief
(aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment
kunnen we een rentevoet aanrekenen op het bedrag
dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke
rentevoet.
- 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
hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

Wat kost het systeem voor de ouders?
Het gebruik van de betaalsleutel is gratis. Wij vragen wel
een waarborg. U krijgt de waarborg terug aan het einde
van de loopbaan op onze school. Wie zijn sleutel verliest
of onherstelbaar beschadigt, moet zich een nieuwe sleutel aanschaffen en opnieuw de waarborg betalen.
Naast de waarborg betaalt elke nieuwe leerling(e) een
eenmalig startbedrag. Deze som wordt dan op de sleutel
geplaatst.
Het betalen van de waarborg samen met een eenmalig
startbedrag, kan op twee wijzen. Ofwel door overschrijving zoals hoger beschreven, ofwel door betaling aan de
balie. Deze laatste manier van betalen kan echter alleen
gedurende de eerste week van september.

2.5 Reclame en sponsoring
Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve
als het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de
tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring).
Bij bepaalde schoolactiviteiten zal de school beroep doen
op reclame en sponsoring voor zover de objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de onderwijsinstelling niet in het gedrang
komt.
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2.6 Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht

3.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in?

In de eerste graad B-stroom werk je soms met voedingsmiddelen. 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 hiervan de werkgever/stagegever op de hoogte brengt.
Deze gegevens over jouw medische toestand worden
verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur
van de school. De directeur en de personeelsleden van
de school gaan er vertrouwelijk mee om.

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest
af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10
opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch
attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je
terugkomt.
Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch
attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts 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 ouders.
3.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je
mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen 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 leraar lichamelijke
opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.
Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen,
dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook 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 klassenraad zal de vraag
onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

3 Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn
op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (les
vervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend
hebben.
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 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je ouders verwittigen
ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is
op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de
uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer
informatie daarover vind je in punt 3.1.7.

3.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?

3.1.1 Je bent ziek

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden
met ziekte, ongeval of moederschapsverlof wordt tijdelijk
onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan
bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens
TOAH krijgt. TOAH is gratis.
De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om
een langdurige afwezigheid ten gevolge van een nietchronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof
dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een
chronische ziekte.

3.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
Een verklaring van je ouders (handtekening + datum)
volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of
drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan
maximaal vier keer in een schooljaar. Je ouders kunnen
hiervoor gebruik maken van de briefjes op bladzijde 15
van de planningsagenda
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 de examens wegens ziekte afwezig bent
(inclusief de dag vóór het eerste proefwerk).

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van
een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof: 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-specialist); 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 attest;
- Je verblijft op 10 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.

3.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
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 afwezigheid;
- 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....
We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt
door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.
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- Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of
meer dan halftijds) hervat en binnen 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.

stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig
zijn voor wekelijkse trainingen.
3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut
Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve
lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan
wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten
bij je discipline.
3.1.5 Je bent zwanger

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie
Voorwaarden:
- Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat
jouw chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt
dat je onderwijs mag krijgen;
- Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij
een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde
chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig;
- Je verblijft op 10 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 georganiseerd. Dat 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. TOAH kan
ook niet tijdens de middagpauze.

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 afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 3.1.1.5 en punt 3.1.1.6).
3.1.6 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 Gemeenschap;
- 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
Verzoendag (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 samenvalt met het katholieke
feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

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 beoordelen.
TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder)
kan je combineren.
3.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?
Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk
(maar minimaal 36 halve lesdagen) 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 internetverbinding live deel te nemen
aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen
hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je
ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

3.1.7 Je hebt de toestemming van de school om
afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten
staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke
redenen, school vervangende projecten…). Daarvoor
moet je je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde.
Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv.
een verklaring van je ouders). Zie ook de gevolgen van
een (Ongeldige) afwezigheid, punt 4.1.10)

3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij
jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of een huwelijksaankondiging.

3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken,
overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

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

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht
worden die achteraf te maken.
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Afspraken rond inhaaltoetsen gebeuren steeds met de
betrokken leerkracht. Algemene regel is dat inhaaltoetsen gemaakt worden tijdens de avondstudie. Uitzonderlijk kan dit ook tijdens de les. Wie een inhaaltoets heeft
tijdens de avondstudie, blijft tot 16.50 uur om te vermijden dat studerende leerlingen gestoord worden.
Hoewel rekening gehouden kan worden met de wensen
van de leerling, is het de leerkracht die bepaalt wanneer
en hoe je een toets inhaalt. Wie zich niet aan de gemaakte afspraak houdt, krijgt een nul.
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met
de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren.
We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

Bij langdurige afwezigheid zullen je notities door je medeleerlingen bijgehouden worden, onder begeleiding van
vakleerkracht en/of klassenleraar.
3.2.3 Persoonlijk werk
Je maakt je taken en oefeningen altijd zorgvuldig en
geeft ze op de afgesproken dag af volgens de richtlijnen
van de leerkracht. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Bij een langere,
gemotiveerde afwezigheid kan deze verplichting vervallen.
Bewaar je werken en schriftelijke beurten zorgvuldig,
achter een inventarisblad. Volg hierbij de aanwijzingen
van je leerkracht.
Ook deze documenten moet je minstens nog één schooljaar bewaren.

3.1.9 Praktijklessen en stages inhalen

3.2.4 Schoolrapport

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages
moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende
klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen.

Een goed rapport bevat relevante gegevens die voor
leerling, leerkracht en ouders transparant zijn en dus
duidelijk en controleerbaar. Evaluatie moet rekening
houden met verschillen volgens graad en onderwijsvorm
en de leerling aanzetten tot zelfevaluatie ter ondersteuning van zijn leerproces. Tenslotte is het rapport ook een
communicatiekanaal tussen de school en de ouders (zie
ook ‘Mededeling van de resultaten’).

3.1.10 Spijbelen kan niet
Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig
of als een minder leuke opdracht. 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. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie
van onderwijs op de hoogte brengen.
Bovendien hebben we met de politie enkele afspraken
gemaakt (zie deel III).
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit
te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk
is waar je bent.

3.3 Het talenbeleid van onze school
Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs
hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra
ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek
gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan
als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste
begeleiding aanbiedt.
Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door
taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om zo makkelijker terug
aan te sluiten bij de klas. Meer informatie hierover vind je
in punt 3.5.3.

3.2 Persoonlijke documenten
3.2.1 Schoolagenda

3.4 Leerlingenbegeleiding

De schoolagenda is een belangrijk studie-instrument dat
je helpt bij het plannen en organiseren van je schoolwerk.
Je hoeft niet de inhoud van elke les te noteren. In de
agenda noteer je wel al de uit te voeren opdrachten en te
studeren lessen. Per week moet je die taken dan zelf
verdelen over je beschikbare studietijd in een handige
weekplanner.
De klassenleraar zal je agenda regelmatig controleren
om te zien of je je planning effectief en efficiënt gebruikt.
Elke vakleerkracht kan voor het eigen vak je schoolagenda nakijken. Elke week wordt je agenda door één
van je ouders ondertekend.
De schoolagenda is en blijft ook een contactmiddel tussen ouders en school. Wanneer een brief wordt meegegeven, wordt dit in de agenda genoteerd.
We vragen aan de ouders dat ze, na lezing, telkens ondertekenen “voor gezien”. Op die manier weten we dat ze
op de hoogte zijn.

Ons uitgangspunt is een tweesporenbeleid: brede basiszorg én verhoogde zorg.
De opdracht van een school bestaat er in om vorming en
onderwijs aan te bieden waarbij leerlingen worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid. Onze visie op vorming is dan ook bepalend voor onze visie op zorg. Beide
zijn in het katholiek opvoedingsproject sterk met elkaar
verstrengeld.
Zorg voor de leerling op school betreft zorg voor elke
leerling, met daarbij aandacht voor ieders eigenheid.
Zorgbeleid heeft als doel dat elke jongere zich optimaal
kan ontwikkelen, met al zijn mogelijkheden en talenten,
maar ook met zijn beperkingen.
Leerlingen komen in de eerste plaats naar school om te
leren en om zich te ontplooien. In het secundair onderwijs heeft dit leren een goede doorstroming naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs op het oog. Complementair daaraan draagt het aanreiken van een waardenkader bij tot een evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling.
Zorg sluit hierbij aan en kan in deze context breed beschouwd worden als het geheel van initiatieven die door
alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale
ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Dit

3.2.2 Schriften en notities
Zorg ervoor dat je schriften en notities steeds nauwgezet
hierbij nauwkeurig de aanwijzingen van je leerkracht. Na
afloop van het schooljaar bewaar je je schriften en notities nog ten minste één schooljaar: ze kunnen immers
opgevraagd worden door de doorlichting.
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draagt bij tot een schoolloopbaan die het best aansluit bij
de talenten van deze leerlingen.
Wij nemen als uitgangspunt dat zorg op school steeds
betrekking heeft op een van de volgende vier domeinen:
Leren en studeren,
Onderwijsloopbaan,
Psychisch, sociaal en fysiek welbevinden,
Preventieve gezondheidszorg
Het gaat om vier onderscheiden domeinen, die echter
niet strikt te scheiden zijn, en die in elk geval met elkaar
gemeen hebben dat ze relevant zijn voor elke leerling.
Begeleiding kan binnen elk van deze domeinen verder
concreet toegespitst worden op deelaspecten. Wij hanteren in eerste instantie algemene drempelverlagende
zorgmaatregelen die ten goede komen aan alle leerlingen.
Voor leerlingen met specifieke problemen biedt de school
aanvullende verhoogde zorg aan via een begeleidingsplan op maat van de leerling. In de loop van het schooljaar kan elk begeleidingsplan geëvalueerd en bijgestuurd
worden. Tijdens de onderwijsloopbaan van een leerling
met een leerstoornis en/of ontwikkelingsstoornis kunnen
noden en behoeften immers wijzigen en als dusdanig
aangepast moeten worden.
Geboden zorg en begeleiding kan echter maar vruchten
afwerpen als er actieve medewerking is van zowel leerling als ouders.

3.5 Begeleiding bij je studie

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete
afspraken over de dienstverlening tussen de school en
CLB:
- Vragen onthalen en verhelderen met de betrokken
partijen op overlegmomenten af te spreken met de
school. Dit zal gebeuren door een CLB medewerker
(onthaler) per school.
- Een handelingsgericht werken- en handelingsgericht
diagnosetraject lopen met de leerlingen waarvan in het
CLB-team onthaal beslist is dat het CLB hier verder de
begeleiding opneemt. Hier kan verder onderzoek gebeuren, begeleiding worden opgestart, intensief gezocht naar de juiste studierichting of samen met het
netwerk voor aanklampende hulpverlening worden gezorgd. De CLB-er uit het “team traject” met de meeste
expertise omtrent de problematiek neemt hier het voortouw.
- Ervoor zorgen dat de leerlingen en hun ouders op
scharniermomenten (einde 2e jaar, 4e jaar en 6e jaar)
volledige en objectieve informatie krijgen over het onderwijslandschap. Voor de leerlingen en hun ouders
worden regionaal infoavonden georganiseerd. Leerlingen met infovragen kunnen ook individueel beroep
doen op de CLB medewerker (onthaler) voor informatie.
- Een kwaliteitsvolle organisatie van onze opdracht betreffende de preventieve gezondheidszorg garanderen.
Hierbij zorgt een CLB-equipe van artsen en paramedici
ervoor dat aan de maatschappelijke opdracht van het
opvolgen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren
wordt voldaan. Daarnaast is er blijvend oog voor individuele opvolging, voor de vaccinatiestatus van de leerlingen en voor de profylaxe van besmettelijke ziektes.
Per school is iemand van deze equipe aanspreekpunt
om deze opdracht in goede banen te leiden.

Als leerling heb je recht op passende begeleiding. Op de
begeleidende klassenraad zoeken de leerkrachten naar
passende individuele begeleiding, eventueel na gesprek
met de CLB-medewerker en/of je ouders.
Het hoofddoel van de begeleidende klassenraad is de
leerling in zijn traject te steunen: hij moet er beter van
worden.
Het blijft de bevoegdheid van de klassenraad om te beslissen welke remediëringsmaatregelen genomen worden.

We zijn bekommerd om de vooruitgang van elke leerling
en daarom beschikken we over een actieve studiebegeleiding.
In de eerste graad wordt vooral getraind op leren leren.
In alle leerjaren worden de leerlingen geobserveerd en
gevolgd door vakleerkracht, klassenleraar en zorgcoördinator. In de loop van het schooljaar zijn er begeleidende
klassenraden en oudercontacten.
Bij problemen (regelmatig slecht presteren, onvoldoende
inzet, lage motivatie, slechte studiemethode ...) voorzien
we aangepaste opvolging, zeker indien de leerling op het
einde van het vorige schooljaar een bijkomende proef,
vakantiewerk of waarschuwing heeft gekregen.
3.5.1 De klassenleraar
Een van je leerkrachten vervult de rol van klassenleraar.
Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd
terecht met je vragen, problemen in verband met studie
of persoonlijke situatie.
De klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer
nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te
spelen op mogelijke problemen in de klas.
Je hebt ook de kans een “vertrouwensleerkracht” te kiezen als vertrouwenspersoon en je kan ook bij de zorgcoordinator terecht.
3.5.2 De begeleidende klassenraad

Individueel begeleidingsplan
Indien nodig en aangewezen stelt de vakleerkracht, i.s.m.
de zorgcoördinator, een individueel begeleidingsplan
(het zgn. BEPLA) voor. De ouders worden hiervan schriftelijk verwittigd.
Een BEPLA is uiteraard geen garantie op succes maar
wel een doelgerichte, tijdelijke hulp om de leerling, met
tekorten in de basiskennis, slechte leermethode of tragere assimilatie, weer op het goede spoor te helpen.
Het is evident dat een BEPLA vooral in de eerste leerjaren relevant is en steeds minder aangewezen naarmate
de leerling in de hogere leerjaren komt.
Wij verwachten voor het BEPLA wel dat de leerling bereid is tot actieve medewerking en blijk geeft over de
nodige capaciteiten te beschikken.
Remediëringsklas
Bij sommige leerlingen stellen leerkrachten problemen
vast voor bepaalde vakken of qua studiemethode. We
bieden hen in samenspraak met u, ouders, de kans om
onder individuele begeleiding taken en lessen voor de
volgende dag voor te bereiden op maandag, dinsdag of
donderdag van 15.50 u. tot 16.50 u.
Dit is een project in het kader van Gelijke Onderwijskansen (GOK).
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Reflectiegesprek
Vóór de herfst-, kerst- en paasvakantie organiseren we
een voor leerlingen een reflectiegesprek. Zij krijgen een
afspraak bij hun klassenleraar voor een feedbackgesprek
van een tiental minuten over hun welbevinden op school
en hun resultaten.

Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van
secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je
de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al
over een studiegetuigschrift of diploma van secundair
onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat
geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.

Studieloopbaanbegeleiding
Bij overgang van eerste naar tweede, en van tweede
naar derde graad proberen we je zo goed mogelijk te
begeleiden bij je studiekeuze. Dit gebeurt via een studiekeuzetraject waarbij:
- leerlingen geïnformeerd worden over het bestaande
onderwijsaanbod;
- de leerling zelf betrokken wordt in een strategie van
“bewust kiezen”;
- ouders ondersteunend en adviserend kunnen optreden;
- klassenraad en CLB een gemotiveerd advies verlenen.
De stap naar hoger onderwijs wordt intensief voorbereid,
via het zgn. OLB-project (Onderwijs Loopbaan Begeleiding).
De instap in de arbeidswereld, voor leerlingen die niet
verder studeren, wordt in projectvorm begeleid.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden
Als je te maken hebt met (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 enkel in de
volgende gevallen:
- wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of
bevestigd door het CLB;
- wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken.
3.5.4 Evaluatie
Niet enkel de punten zijn van belang maar ook de inzet
en de geleverde inspanningen gedurende het schooljaar.
Op onze school hebben we aandacht voor procesevaluatie. We houden rekening met het groeiproces van elke
leerling, met zijn mogelijkheden en zijn aanleg.
Deze procesevaluatie moet ons helpen de leerling zo
goed mogelijk te evalueren en te oriënteren.
Je kan bij de leerkracht de gecorrigeerde toets, taak,
proef ... inzien, zodat je kan leren uit de eventuele tekortkomingen.
Je ouders kunnen je studieresultaten volgen via de
schoolagenda, het puntenboek op het digitale leerplatform (Skore op ksoronse.smartschool.be), het rapport,
teruggegeven taken en toetsen, briefwisseling of gesprek
met de school. Ze kunnen, op aanvraag, het examen
inzien.

3.5.3 Een aangepast lesprogramma
Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je
voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij
ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal
de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing
nemen.
Bij specifieke onderwijsbehoeften
Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en
je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je
mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen
op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan
ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij
vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt
en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan
bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of
om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het
lesprogramma …. We werken hiervoor samen met het
CLB.

3.5.4.1 Het evaluatiesysteem
Je prestaties en inzet op school worden op verscheidene
manieren geëvalueerd: enerzijds je dagelijks werk, anderzijds zijn er je examens. Op onze school worden
sommige vakken geëvalueerd door middel van permanente evaluatie.
DAGELIJKS WERK (DW) omvat de beoordeling van
klasoefeningen, persoonlijk werk, resultaten van overhoringen, leerhouding (inzet in de les, medewerking aan
opdrachten, groepswerk ...).
Deze evaluatie verstrekt aan de leraar, maar vooral aan
jezelf, informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling.
De klassenraad streeft ernaar het aantal persoonlijke
opdrachten dat aan de verscheidene vakken verbonden
is, evenals de schriftelijke beurten, zo goed mogelijk te
spreiden. Daarom gebruiken wij een “pilootagenda” op
het digitale platform Smartschool.
Dit sluit niet uit dat de leraar onaangekondigd, in elke les,
de leerstof van de vorige les individueel of klassikaal kan
ondervragen.

Bij ziekte of ongeval
Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken
(tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak
op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan 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.
Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen
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EXAMENS (EX) zijn bedoeld om na te gaan of je grote(re) gedeelten van de leerstof kan verwerken. De periodes worden in de jaarkalender opgenomen.
De school bepaalt het aantal proefwerken. De school
behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene
omstandigheden daarvan af te wijken.
Meer informatie over de praktische gang van zaken vind
je verder in deze agenda.
De gedetailleerde examenkalender wordt ruim op tijd
meegedeeld, zodat je je werk naar behoren kan plannen.
Bij PERMANENTE EVALUATIE (PE) bestaan de cijfers
uitsluitend uit punten dagelijks werk. Voor deze vakken is
er dus geen examen op het einde van het tri- of semester. In de eerste graad B-stroom en de tweede graad
BSO wordt enkel op die manier geëvalueerd.
In ASO/TSO verneem je bij begin van het schooljaar
welke vakken in aanmerking komen voor permanente
evaluatie. De vakleraar brengt je op de hoogte van de
werkwijze voor zijn vak.
STAGES / GEÏNTEGREERDE PROEF - In de derde
graad BSO en TSO gaat aparte aandacht uit naar de
evaluatie van stages en geïntegreerde proef (GIP).

Tweede graad ASO/TSO:
DW: 1/3
EX: 2/3
Derde graad ASO/TSO:
DW: 1/4
EX: 3/4
BSO derde graad:
DW: 1/2
EX: 1/2
Op trimester-, semester- en jaarrapport worden alle punten omgezet in %. De totalen eind trimester, semester of
jaar houden rekening met het aantal lesuren per week en
de hoger vermelde verhouding tussen DW en EX.
De stage / geïntegreerde proef (GIP) is een jaarproject
met tussentijdse evaluatiestappen op basis waarvan
wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische, technische aspecten van je vorming. Deze proef wordt mee
beoordeeld door deskundigen van buiten de school en is
van groot belang bij de globale eindevaluatie.
3.5.4.3 Fraude
Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling
van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken,
beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken
bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten
materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten …
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt
wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen
om je voor die taak of toets een nul te geven.
Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op
een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de
nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel
opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we 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 klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de
onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad
deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je
ouders.
Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan
tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer
nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard
(en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige
vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.
Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een
getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat
je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de
fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn
en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten
beschouwen.

De concrete organisatie
In BSO eerste en tweede graad bestaat enkel permanente evaluatie - geen examens.
In ASO / TSO verschilt het volume permanente evaluatie
van jaar tot jaar, van graad tot graad. Ze neemt af naarmate de leerling doorstroomt naar de hogere jaren.
Het rapport dagelijks werk vermeldt de resultaten in punten. De rapportdata zijn te lezen in de jaarkalender.
Permanente evaluatie biedt je extra mogelijkheden tot
zelfevaluatie. De leraar heeft daarbij een begeleidende
en ondersteunende functie gedurende het hele schooljaar.
Zelfevaluatie kan ook via “commentaar leerling”.
In eerste en tweede graad moet je, bij ontvangst van het
rapport in de klas, je eigen commentaar noteren, aansluitend op commentaar van de klassenleraar.
In de derde graad vervalt deze verplichting, binnen het
kader van de toenemende groei naar zelfstandigheid van
de leerling. Toch blijven we dit zinvol vinden en nodigen
we je uit spontaan gebruik te maken van de geboden
kans.
Wanneer het bij je ouders terechtkomt, is het rapport van
leerlingen eerste en tweede graad voorzien van commentaar van de klassenleraar en van jezelf. In de derde
graad zal de klassenleraar commentaar schrijven in de
mate dit nodig en nuttig is binnen je leerproces.
Aldus beschikken je ouders over alle informatie om eventueel ook hun commentaar te noteren. Op die wijze komen alle participanten aan bod.
De rapporten worden bewaard in een rapportmap en zijn
steeds beschikbaar ter gelegenheid van klassenraad,
oudercontact, gesprek met zorgcoördinator of directie,
deliberatie.
Wanneer we bijlagen meegeven met het rapport, vermelden we dit uitdrukkelijk.
Voor alle laatstejaars wordt, voor ASO via de seminaries
en voor BSO en TSO via de GIP, een attituderapport
opgesteld naast het rapport met studieresultaten.

3.5.4.4 Mededeling van de resultaten
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van
je resultaten via het digitaal platform (Skore) en via de
schriftelijke rapporten. Jij en je ouders kunnen ook zelf
vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg te krijgen bij
de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel
kunnen jullie ook een (digitale) kopie vragen. Dat kan
door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We
kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
Elk schriftelijk rapport laat je door je ouders ondertekenen. Je bezorgt het, volgens de gemaakte afspraak,
terug aan je klassenleraar die verantwoordelijk is voor
het tussentijds bewaren ervan.

3.5.4.2 De beoordeling
De verhouding dagelijks werk (DW) / examen (EX) verschilt in ASO / TSO per graad:
Eerste graad A-stroom:
DW: 1/2
EX: 1/2

Rapport van het dagelijks werk of groeirapport
Het rapport dagelijks werk of groeirapport is de weergave
van de cijfers op schriftelijke en mondelinge overhorin11

gen, de resultaten op oefeningen, taken, herhalingstoetsen en de studiehouding (via de rubriek “opmerkingen”).
Het schooljaar wordt onderverdeeld in 4 perioden met op
het einde van elke periode een groeirapport. De data
staan vermeld in de jaarkalender. Het rapport wordt niet
meegegeven op één vaste dag maar in de loop van een
bepaalde week. Door dit systeem toe te passen geven
we voldoende tijd aan de klassenleraar om commentaar
te schrijven na advies van de vakleraars. Bovendien kan
hij zelf het geschikte moment uitkiezen waarop hij de
rapporten uitdeelt aan zijn leerlingen. De klassenleraar is
immers de meest geschikte persoon om bijkomende
uitleg te verstrekken indien nodig.
Elk groeirapport omvat de evaluaties dagelijks werk per
periode. De kolom DWT op elk groeirapport is niet het
gemiddelde van de 4 groeirapporten, maar is een stand
van zaken berekend over het gehele schooljaar.

Je ouders hoeven echter niet te wachten tot de contactavonden. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.
Tolken – Voor ouders die de Nederlandse taal niet beheersen, kan eventueel een tolk gevraagd worden. De
hiermee gepaarde kosten worden doorgerekend aan de
ouders. Wanneer de ouders zelf voor een tolk zorgen,
dan moet die tolk meerderjarig zijn. De leerling zelf kan
nooit als tolk optreden.

3.6 De deliberatie
3.6.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de
leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en
wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leraar 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: kinderen (eerste
graad), kleinkinderen of broers en zussen (tweede
graad), de kinderen van broers en zussen (derde graad),
neven en nichten (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.
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij
toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij
te werken. Wij zullen je hierbij helpen. Komt er echter
geen zichtbare positieve evolutie, dan kunnen we het
volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd
bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van
één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of
op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk kan
al belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.
De delibererende klassenraad zal je ook een advies
geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.6.3).

Rapport over het examen (EX)
Het trimestrieel / semestrieel rapport bevat de resultaten
van de examens, samen met de globale quotering voor
het dagelijks werk over de betreffende periode.
Rapport permanente evaluatie (PE)
Voor de vakken met permanente evaluatie zijn er geen
examenpunten.
Het rapport vermeldt:
- Per vak het aantal uren per week (6u/w weegt bij de
eindrekening zwaarder dan 2u/w)
- Voor de vakken met een *-teken wordt permanente
evaluatie toegepast
- De behaalde punten uitgedrukt in procent (is gemakkelijker leesbaar en vergelijkbaar)
- Het klas- of groepsgemiddelde (KG)
Alle concrete afspraken over inhoud, verloop en evaluatie
van stages / geïntegreerde proef worden met de leerlingen besproken, schriftelijk vastgelegd en ter ondertekening voorgelegd aan leerling en ouders.
De school organiseert oudercontacten in de loop van
het schooljaar en op het einde van eerste tri- of semester
en einde schooljaar. De data staan in de jaarkalender.
We onderscheiden drie soorten oudercontacten:
Het selectief oudercontact - Op de klassenraad bespreken de leerkrachten alle leerlingen. Wanneer de klassenraad ondermaatse, zwakke of negatieve prestaties vaststelt voor kennis, vaardigheden, leef-, leer- of vak attitudes, nodigt de klassenleraar de ouders uit op het oudercontact.
Ouders die we niet uitnodigen moeten dit interpreteren
als "de leerling is goed bezig, er zijn geen speciale problemen te melden en we voorzien niet meteen moeilijkheden". Door selectief te werken, maken we ons zorgbeleid meer doelgericht: we scheppen meer ruimte om in
dialoog te gaan met de ouders van leerlingen die het
moeilijk hebben.
Het algemeen oudercontact - Na het eerste en het tweede trimester organiseren we een algemeen oudercontact
waarop alle ouders zijn uitgenodigd. Ter gelegenheid van
dit oudercontact bepalen de ouders zelf met welke leraar
ze een gesprek wensen.
Het oriënterend oudercontact - In het derde trimester
organiseren we oudercontacten in functie van de verdere
studieloopbaan van de leerling of de instap in de arbeidswereld. Dit gebeurt voor leerlingen uit eerstes,
tweedes, vierdes en zesdes, i.s.m. het CLB.

3.6.2 Mogelijke beslissingen
Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar
spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste
plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar.
Er is een verschil tussen het 1e leerjaar van de eerste
graad en de hogere leerjaren.
In het 1e leerjaar van de eerste graad:
- als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest
A waarin de klassenraad je
- ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende
leerjaar;
- ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar niet naar
om het even welke basisoptie of pakket en/of je in het
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2e leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediering).
De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je
rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
- als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen
met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd
bent, maar dat je het best een onderdeel van de leerstof
van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een
vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde
werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, kunnen
al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.
3.6.4 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 gunstige
studiebewijs hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra
je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen
ze de procedure in dit punt.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
1
Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan
met de voorzitter van de delibererende 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 rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning in de kalender (p
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). We geven het
rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd.
Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende
proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen
nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld.
De termijn begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school met de beslissing wordt ontvangen. De aangetekende brief wordt geacht de derde dag
na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt
als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek
aan te vragen. Jullie vragen dit schriftelijk aan, bv. via email, via een bericht op het digitaal platform Smartschool
of bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging die de
afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op
de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden
uitgedeeld.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn
wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag
ingaan.
Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De
voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt
aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens
de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden:
- de voorzitter van de delibererende klassenraad
(meestal de directeur) vindt dat de argumenten van je
ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende
klassenraad rechtvaardigen;
- de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt
dat de argumenten van je ouders het overwegen waard
zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad
zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per
aangetekende brief het resultaat van die vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing
van de voorzitter van de delibererende klassenraad,

Vanaf het 2e leerjaar van de eerste graad:
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. De delibererende klassenraad oordeelt
dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke
slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die 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 die
beslissing.
Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school
verandert.
Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:
- een getuigschrift van de eerste graad;
- een getuigschrift van de tweede graad;
- een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de derde
graad bso;
- een diploma van secundair onderwijs (op het einde van
het 2e leerjaar van de derde graad aso/tso);
In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de
delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende
gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het
leerjaar met vrucht beëindigd hebt. 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.
De concrete regeling wordt via het rapport meegedeeld.
3.6.3 Het advies van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere
schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit:
- suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan
niet overzitten);
- concrete suggesties over je studie- en werkmethode of
raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al
dan niet ondersteund door een vakantietaak;
- een waarschuwing voor een of meer vakken waar je
het volgende schooljaar extra aandacht aan moet
schenken.
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij
toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij
te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten
dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat
niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.
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ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende
klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.
2
Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan
(zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18
bent) in een volgende fase met een aangetekende brief
beroep instellen bij het schoolbestuur:
Aan E.H. M. T’Joen
Voorzitter vzw Katholiek Onderwijs Ronse
Glorieuxlaan 50
9600 RONSE
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat
aan jullie:
- ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met
de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);
- ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw
is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan
met de beslissing).
Er is dus een termijn van drie dagen* die begint te lopen
de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt
ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee
mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde
dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel
geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de
ontvangst.
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep
bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je
ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep
niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel
geldt als bewijs van de datum.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd,
ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst);
- het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet,
zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de
delibererende klassenraad betwisten.
3
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt,
zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook
deel III, punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie
zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat
om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig
zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen vind je deel III van het schoolreglement. Het is enkel
mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde
reden of overmacht.
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 stemming komt, heeft de groep van
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen
die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de
school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn
stem de doorslag.
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing
bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De
voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde
beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op
15 september van het daaropvolgende schooljaar met
een aangetekende brief aan je ouders meedelen.
4
Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en
slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn
jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes
wensen wij je van harte toe!

4 Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktische afspraken en leefregels op
school
4.1.1 Inspraak
Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt jaarlijks verkozen volgens de
eigen statuten. Voor sommige thema’s handelt de leerlingenraad per graad. De leerlingenraad wordt begeleid
door het GOK-team of de zorgcoördinatoren. De raad
vertegenwoordigt de leerlingen. Leden uit de derde graad
zetelen in de schoolraad.
De leerlingenraad formuleert voorstellen i.v.m. schoolbeleid en organiseert activiteiten die kaderen in de opbouw
van een positieve schoolcultuur.
Ouderraad
De ouderraad wil op een constructieve manier meewerken aan de uitbouw van een leerlingvriendelijke school,
conform het opvoedingsproject. In afspraak met de directie, organiseert en ondersteunt de ouderraad vergaderingen en allerlei activiteiten voor ouders en leerlingen.
Schoolraad
De schoolraad is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers zetelen van het personeel, de ouders, de
leerlingen en de plaatselijke gemeenschap waarin de
school gevestigd is.
De raad participeert aan het schoolbeleid en heeft, op
bepaalde domeinen, advies- en overlegbevoegdheid,
informatie- en instemmingsrecht.
4.1.2 Omgaan met elkaar
Een hartelijke schoolsfeer is gebaseerd op respect en
verdraagzaamheid. Als leerling toon je in je houding en je
taalgebruik respect voor directie, opvoedend personeel,
leraren, onderhoudspersoneel én medeleerlingen. Door
het gebruik van schuttingtaal of door te spuwen pleeg je
een inbreuk op deze respectregel.
In de klas, op de speelplaats en tijdens didactische
activiteiten, vragen we het Nederlands als voertaal te
gebruiken.
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Vorm je een paar, zorg er dan voor dat je als verliefd stel
geen storend en asociaal gedrag vertoont. Kussen en
knuffelen is een bezigheid die thuishoort in je privésfeer
en niet op school.
Wij hebben ook respect voor andere culturen. Huidskleur,
kledij, herkomst of milieu kunnen geen oorzaak zijn van
vernedering.
Pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag of enige andere
vorm van fysiek, psychisch of verbaal geweld op school,
zijn volstrekt onaanvaardbaar. Bij overtreding zal een
passende sanctie volgen.

gepaste wijze opgevangen worden, hetzij via een vervangende les, hetzij door geleide studie.

4.1.3 Duidelijke afspraken

Je kunt alleen kennis opdoen in een rustige klassfeer. Je
mag de leerkracht op geen enkele manier storen tijdens
het werk, ook je medeleerlingen leid je niet af. Tijdens de
leswisselingen kan alleen een babbel op gedempte toon.
Eens de leraar aanwezig, ben je stil. Elke les volg je de
instructies van de leraar nauwgezet op.

4.1.5 Lift
De lift in G1 is bedoeld om de toegankelijkheid van het
gebouw te verbeteren. De lift kan/mag enkel gebruikt
worden voor dienstdoeleinden of door personen die wegens een (tijdelijke) beperking de trappen niet kunnen
gebruiken.
4.1.6 In de klas

Eerbiedig het milieu: gooi geen papier of ander afval op
de grond maar deponeer het in de daartoe bestemde
afvalbak. Hou de toiletten proper.
Draag uitermate zorg voor je boeken en andere schoolbenodigdheden. Teken alle voorwerpen met je volledige
naam. Doe onmiddellijk aangifte van beschadiging of
verdwijning op het secretariaat.
Voor de turnkleding volg je de richtlijnen van de leraar
L.O.
Schrijf niet op tafels, stoelen, banken of ander meubilair,
respecteer het gerief van je medeleerling. Bij beschadiging of vandalisme wordt schadevergoeding geëist en
worden sancties getroffen.
Wees rustig in de gangen, in de klas, in de refter. In klassen wordt niet gesnoept, op kauwgom gekauwd, gegeten
of gedronken, ook niet tijdens leswisseling. Na de les
L.O. kan je je dorst lessen aan de drinkfonteintjes op de
speelplaats.
Afficheer niets op school zonder toelating.
’s Morgens en ’s middag blijf je niet rondhangen in de
gangen.
Onder geen enkel voorwendsel blijf je, buiten de lesuren,
rondhangen in de klaslokalen.
De school is niet verantwoordelijk voor fuiven of
andere activiteiten die leerlingen in hun vrije tijd
organiseren.

4.1.7 Korte pauze
De korte pauze of recreatie is bedoeld als ontspanningsmoment tussen de lessen. We verwachten dat je
die tijd ook als dusdanig gebruikt en niet als extra tijd om
lessen te herhalen of huistaken te maken.
4.1.8 Avondstudie
Er is studiegelegenheid op maandag, dinsdag en donderdag van 15.50 tot 16.50 u. Je ouders schrijven je
hiervoor in.
Indien je er niet kan zijn, dan brengen je ouders het
secretariaat hiervan vooraf telefonisch of schriftelijk op
de hoogte.
Het spreekt voor zich dat je ernstig aan het werk bent. Je
zorgt er dan ook voor dat je het nodige les- en studiemateriaal voorhanden hebt.
Je volgt strikt de instructies van het toezichthoudend
personeel op. Wangedrag resulteert altijd in een sanctie
en rapportering aan je ouders. Onthoud dat de toegang
tot de avondstudie geen recht is, wel een gunst.
4.1.9 Te laat komen

4.1.4 Naar het leslokaal gaan

Je begrijpt dat wie te laat komt in de les de lesactiviteiten
stoort. Vertrek dus tijdig van thuis. Algemene richtlijn: de
leerlingen begeven zich steeds rechtstreeks van huis
naar school, zonder rondslenteren in de stad of samenscholen in de buurt van de schoolpoort.
’s Morgens en ’s middags is er een eerste belsignaal vijf
minuten voor de aanvang van de lessen. Je moet dan
effectief op de rode speelplaats aanwezig zijn.
Opgelet: na het eerste belsignaal kan geen broodje meer
besteld worden voor die dag! Je kan een broodje ook de
vorige lesdag bestellen.
Hetzelfde geldt voor het binnenbrengen en afhalen van
volgkaarten. Wie na het eerste belsignaal ’s morgens een
volgkaart afhaalt wordt beschouwd als te laat.
Kom je te laat, dan meld je dit op het secretariaat. In je
schoolagenda worden datum, uur en reden ingeschreven. Dit geldt als toelating tot het leslokaal. Je ouders
ondertekenen je agenda.
Wie te laat komt zonder aanvaardbare reden zal daarvoor een ordemaatregel opgelegd krijgen. We passen die
regel strikt toe.

De leerlingen verzamelen ’s morgens en ’s middags op
de rode speelplaats (G1) en nemen bij het eerste belteken plaats in de rij. Na het tweede belteken begeven ze
zich met hun leerkracht naar het leslokaal.
De speeltijden (na lesuur 2 of 7) brengen ze door op de
speelplaats die direct aansluiting geeft met de lokalen
waar ze het volgende uur (lesuur 3 of 8) les hebben. Na
de korte pauze is er geen rijvorming. Bij het tweede belteken moeten de leerlingen zich aan hun leslokaal bevinden.
Het wisselen van lokaal tussen de lessen moet vlot, ordelijk en zonder tijdverlies gebeuren.
Bij onvoorziene afwezigheid van een leerkracht blijven de
leerlingen op de speelplaats of in het leslokaal, naargelang waar ze zich bevinden bij het begin van het lesuur.
De klasverantwoordelijke (leerling die bij begin van het
schooljaar door de klasgenoten wordt verkozen) verwittigt onmiddellijk het secretariaat.
Bij voorziene afwezigheid van een leerkracht worden de
leerlingen het eerste lesuur op de hoogte gebracht van
de lokaal- of leswijzigingen. Ze volgen dan de gegeven
richtlijnen voor die dag.
Als algemene regel zal de school ervoor zorgen dat de
leerlingen, bij afwezigheid van een leerkracht, op een

4.1.10 (Ongeldige) afwezigheid
Algemene richtlijn: indien je afwezig bent, bezorgen jij of
je ouders zo snel mogelijk de nodige documenten op het
secretariaat (zie 3.1). Wanneer 10 werkdagen na de
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aanvang van je afwezigheid nog geen wettigingdocument afgeleverd is, wordt je afwezigheid als ongeldig beschouwd.
Indien je niet deelneemt aan een proefwerk, overhoring,
klasoefening of persoonlijke taak wegens ongeldige afwezigheid (zie 3.1), krijg je voor de bewuste evaluatie het
cijfer nul. Blijkt dat je ongeldige afwezigheid te maken
heeft met slechte wil (voortdurend vergeten om bewijsstukken af te geven, bewust spijbelen ...) kan je een
sanctie krijgen afhankelijk van eventueel lopende begeleiding.
Het afleggen van proeven voor het rijbewijs is geen geldige reden tot afwezigheid. Deze proeven moeten op
schoolvrije momenten worden afgelegd.

Sport is mogelijk op de grijze speelplaats of in het sportcomplex. We moedigen de leerlingenraad ook aan activiteiten te organiseren.
De school vroeger verlaten (enkel voor laatstejaars!)
Bij afwezigheid van een leerkracht omwille van nascholing, buitenschoolse activiteiten, ziekte … worden vervangingsuren ingericht. Wij doen er alles aan om die
uren zinvol in te vullen. Soms zijn er al veel studie-uren
die dag of is de afwezigheid onverwacht en lukt dit helaas niet.
Wanneer klasgroepen meerdere studie-uren op dezelfde
dag hebben, vooral de laatste lesuren van de dag, vragen leerlingen dikwijls of zij vroeger naar huis mogen. Er
kan echter enkel op deze vraag ingegaan als de omstandigheden van die aard zijn dat het vroeger vertrekken in
het belang van de leerlingen is. De ouders worden geïnformeerd over het uur waarop hun kind de school verlaat.
Leerlingen die toelating krijgen de school vroeger te
verlaten, blijven in geen geval rondhangen op het
schooldomein.

4.1.11 Middagpauze
Maaltijden: eigen lunch, warme maaltijd, belegde broodjes.
Je kan ’s middags op school je eigen lunchpakket gebruiken. Drank is op school te verkrijgen tegen contante
elektronische betaling.
Wie ’s middags een warme maaltijd wenst, meldt dit bij
het begin van het schooljaar.
Wie een broodje wil bestellen doet dit de vorige lesdag of
ten laatste vóór 8.20 u.
Indien je niet aanwezig kan zijn in de refter, moet je vóór
8.20 u. een schriftelijk bewijs van je ouders afgeven op
het secretariaat. Behoudens gewettigde afwezigheid en
melding vóór 08.20 u. wordt een gereserveerde maaltijd
altijd aangerekend.

4.1.12 Kledij
Onze school heeft geen schooluniform. In de nijverheidsrichtingen is aangepaste werkkledij verplicht in werkplaatsen en labo’s. Tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je vrijblijvend de kans werkkledij te
bestellen via de school.
In de lessen L.O. draag je een wit T-shirt met schoolembleem en een donkerkleurig sportbroekje (een driekwart
legging is toegestaan voor de meisjes). Sportschoenen
dienen om veiligheidsredenen aangespannen te zijn.
Tijdens de zwemlessen dragen de meisjes een ééndelig
badpak. Voor de jongens zijn lange zwemshorts verboden. Je tekent je turn- en zwemgerief met je volledige
naam. Sportkleding is strikt voorbehouden voor de lessen
L.O.
Op school draag je eenvoudige maar verzorgde kleding.
Overdreven koketterie en slordigheid zijn op school niet
op hun plaats. Uitgerafelde, kapotte en beschreven kleding is onaanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor te korte
kleding (T-shirts met blote buik of rokjes), overdadige
make-up, opvallende opsmuk (piercings, sieraden ...),
onverzorgde haardracht, symbolen van clanvorming of
uitsluiting.
Bij warm weer is lichtere kleding aangewezen maar vrijetijdskleding past niet op school. Korte broeken zijn niet
toegestaan, tenzij het verzorgde bermuda’s zijn. De kleding (blouses, T-shirts,…) moet de schouders volledig
bedekken en diepe uitsnijdingen op borst en rug zijn niet
toegelaten. Ondergoed mag niet zichtbaar zijn.
Buitenkleding (jas, sjaal, handschoenen …) in de klas
dragen, is verboden.
Hoofddeksels zijn in het gebouw niet toegelaten. Uitzondering is mogelijk maar moet eerst aangevraagd worden
bij de directie.
Op stage en in werkplaatsen geldt het huishoudelijk reglement.
Als je kleding of voorkomen afwijkt van de gestelde norm,
ook na aanmaning door de leerkracht, zal de zorgcoördinator je uitnodigen voor een gesprek. Bij aanhoudende
problemen is de beslissing van de directie bindend.

School verlaten onder de middagpauze
Regel is: als je ouders er voor kiezen dat je ’s middags
op school eet, geldt die regeling voor iedere volledige
schooldag en voor het hele schooljaar. Een afwijking
moet door de ouders met de directeur of zijn afgevaardigde vooraf worden afgesproken.
Uitzonderingen op de regel worden slechts aanvaard om
een ernstige reden. In zo’n geval moet je een door je
ouders ondertekende en gedateerde mededeling (met
vermelding van de reden) ’s morgens afgeven op het
secretariaat. Het kan niet dat te pas en te onpas uitzondering gemaakt wordt als je bijvoorbeeld het aangeboden
maal niet lust.
Leerlingen die op school eten, mogen het schooldomein
’s middags niet verlaten. Doen ze dit wel, dan is dit een
ernstige tekortkoming en bij ongeval is de schoolverzekering dan niet aanspreekbaar. Voor wie niet op school blijft
eten is er pas 20 minuten voor de aanvang van de lessen
opvang voorzien. Pas vanaf dan worden zij terug op
school verwacht, behalve voor wie deelneemt aan een
specifieke middagactiviteit of een afspraak heeft met een
leerkracht.
Middagpasje
Elke leerling krijgt, op basis van de keuze van de ouders,
een middagpasje dat hij of zij steeds moet kunnen voorleggen. Wie ten onrechte ’s middag de school verlaat of
wie zijn middagpasje ‘vergeten’ is, krijgt daarvoor een
sanctie.
Activiteiten tijdens de middagpauze
Tijdens de middagpauze heb je de kans deel te nemen
aan allerlei activiteiten: ontspanning, sport, cultuur ... .
De recrearuimte is elke middag open.

4.1.13 Persoonlijke bezittingen
Laat geen geld of kostbare voorwerpen achter in je boekentas of jas. Noteer je naam op je persoonlijke bezittingen of breng er een duidelijk kenteken op aan.
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Je kan op school een “kastje met sleutel” huren om je
persoonlijke spullen in op te bergen. Het aantal kastjes is
beperkt en daarom hebben jongere leerlingen voorrang
op oudere.
Gevonden voorwerpen geef je af op het secretariaat. Bij
verlies van eigen gerei verwittig je onmiddellijk het secretariaat.
Het gebruik van gsm-toestel, smartphone, tablet … op
school door de leerlingen is verboden, tenzij met expliciete toestemming en/of voor pedagogische doeleinden.
We mogen die toestellen "niet horen, niet zien" op het
volledige domein: de gebouwen, de twee speelplaatsen
en de fietsstallingen. Enkel buiten de schooluren (vóór
8.20 u., tussen 12.00 u. en 13.05 u., nà de laatste les)
mag je de gsm gebruiken, maar niet in de gebouwen
noch op de speelplaatsen. Bij overtreding wordt het
toestel uitgeschakeld en in bewaring genomen (inclusief
SIM-kaart). Je kan de gsm op het einde van de lesdag op
het secretariaat afhalen. Indien blijkt dat het gsm-gebruik
het schoolgebeuren stoorde of je eigen veiligheid of die
van anderen in gevaar bracht, krijg je ook een sanctie. Bij
recidive wordt een strafstudie gegeven. Dezelfde regel
geldt voor andere toestellen zoals bv. een iPod of Mp3speler…. Het gebruik van de GSM, smartphone of
smartwatch tijdens toetsen en/of proefwerken wordt beschouwd als een poging tot fraude. Aan de ouders vragen wij om hun zoon/dochter niet tijdens de schooluren
op te bellen. Voor dringende gevallen is de school steeds
telefonisch bereikbaar op het nummer 055 23 38 92.
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet
toegestaan – op welke wijze dan ook – beeld- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming
van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je
beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.
Jij bent zelf VERANTWOORDELIJK voor je persoonlijke
bezittingen (boekentas, boeken, turn- en andere kledij,
juwelen, schoolgerief, gsm, smartphone, smartwatch,
geld, Xafaxsleutel…). Laat ze niet zomaar in klassen,
gangen of terreinen onbeheerd achter.
Wordt een gsm, smartphone ... in bewaring genomen
omdat de leerling het vigerende reglement overtrad, kan
het betrokken personeelslid, noch de school, noch het
schoolbestuur verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele schade aan het toestel. De eigenaar is en blijft
verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijk materiaal.
Opgelopen schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd en kan ook niet ten laste
gelegd worden van de school of het schoolbestuur.
Diefstalpreventie is beter dan diefstalaangifte.

- 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 gebeurd is, kan je contact
opnemen met de zorgcoördinator of je vertrouwenspersoon. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.
- Voor de pestende leerlingen: indien pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag wordt vastgesteld,
zal het personeel onmiddellijk tussenkomen. In ernstige
gevallen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en kunnen tuchtmaatregelen volgen.
- Voor alle leerlingen: de school verwacht van de leerlingen dat ze niet afstandelijk toekijken maar dat ze
pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag signaleren wanneer ze er getuige van zijn.
4.1.15 Veiligheid op school
In het kader van veiligheid, neemt de school maatregelen
betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie (met o.a. een jaarlijkse evacuatieoefening). Ze brengt
veilige elektrische installaties aan. Ze zorgt voor EHBO
voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid
op school te bevorderen.
De school wil zoveel mogelijk defecten en storingen
vermijden en opsporen. Het is de taak van iedereen om
deze te signaleren.
De refter, sportzalen, lokalen technologische opvoeding,
computerklassen, labo's, toiletten, zijn ruimtes met een
specifieke inrichting die een eigen "huishoudelijk reglement" hebben.
Dit reglement hangt uit in deze lokalen en is voor de
ouders ter inzage op het onthaal.
Ook voor onze werkplaatsen is er een specifiek reglement. Leerlingen kunnen enkel van de werkplaatsen
gebruik maken nadat het werkplaatsreglement door de
leerling en een van de ouders is ondertekend. We leggen
het aan de ouders voor nadat het met de leerlingen
grondig werd besproken.
Veiligheid is een zaak van individuele en collectieve
verantwoordelijkheid.
Verkeersregels op het domein
De ENIGE officiële ingang van het schooldomein is gelegen aan de Glorieuxlaan.
Wie te voet naar school komt kan ook gebruik maken van
de fietsersdoorgang aan de grote sportzaal aan de Glorieuxlaan.
Fietsers en bromfietsers moeten verplicht de toegang via
de sportzaal aan de Glorieuxlaan gebruiken.
Het schooldomein begint vanaf de toegangen aan de
openbare weg. Oprit en afrit van de parking maken dus
integraal deel uit van het schooldomein. Er is een gescheiden weg voor voetgangers en automobilisten.
Alle handelingen moeten gericht zijn op de bescherming
van de zwakke weggebruiker in het bijzonder, en van alle
betrokkenen in het algemeen. Strenge persoonlijke discipline en inachtneming van de elementaire verkeersregels
(lage snelheid, geen inhaalmanoeuvres, juiste rijrichting
en rijbaan, geen wildparkeren) zijn absoluut noodzakelijk.
Iedereen moet onmiddellijk gevolg geven aan de richtlijnen of opmerkingen van de persoon met toezicht.

4.1.14 Pesten, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Pesten, cyberpesten, steaming, afpersing, geweld en
ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief in op
het welbevinden van leerlingen. Systematisch vijandig
gedrag tegenover een leerling, die daardoor geïsoleerd
wordt, kan niet worden getolereerd.
Preventiestrategie:
- Voor de gepeste leerling: wie slachtoffer is van pesten,
geweld of ongewenst seksueel gedrag op school, kan
dit in vertrouwen melden aan de klassenleraar, de vertrouwensleerkracht, de zorgcoördinator of het CLB. De
school zal dan, samen met de leerling, naar een goede
oplossing zoeken.
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Niemand blijft op de parking of aan de (brom) fietsenstalling rondslenteren, niemand rijdt met de (brom)fiets op
het schooldomein.
Wie te voet naar school komt, gaat rechtstreeks naar de
rode speelplaats via de centrale schoolpoort.
De school heeft, als preventieve maatregel, gezorgd voor
een afgesloten fietsenstalling maar de fietser blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets of bromfiets. In
geval van diefstal of schade is enkel de politie bevoegd.
De school zal bij een eventueel politioneel onderzoek het
nodige doen om het onderzoek zo goed mogelijk te helpen.
(Brom)fietsers plaatsen hun (brom)fiets netjes in de rekken in de overdekte (brom)fietsenstalling, doen hem op
slot en begeven zich vervolgens onmiddellijk naar de
speelplaats G1.
De stalling is enkel toegankelijk voor het plaatsen of
halen van je (brom)fiets. Deze maatregel is nodig ter
voorkoming van beschadiging of diefstal. Tijdens de
lesuren is de (brom)fietsenstalling gesloten.
Wie met de wagen wordt gebracht, gebruikt uitsluitend de
drive-in: vlot uitstappen en meteen naar de speelplaats
G1.
De directie kan voor onbeperkte tijd de toegang tot de
(brom)fietsenstalling ontzeggen aan leerlingen met
(brom)fiets of moto die zich niet houden aan de regels en
daardoor medeleerlingen of andere personen in gevaar
brengen.
De parking is voorbehouden voor het personeel van de
scholen gevestigd op de campus en voor occasionele en
tijdelijke bezoekers zoals bijvoorbeeld ouders die hun
kind(eren) brengen en/of komen ophalen of bezoekers
die al dan niet op uitnodiging zaken te regelen hebben
met een van de scholen op de campus. Elke andere
gebruiker dient expliciete toestemming te krijgen om (op
regelmatige) basis te mogen parkeren op het schooldomein. De parkeermogelijkheden van de campus zijn in
geen geval voorbehouden voor leerlingen die met de
wagen naar school komen.

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 klassenraad, 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. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de
directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen
we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je
contact opnemen met mevr. Simone Fransen of de directie.
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 bv. verplicht om een kopie van een
eventueel gemotiveerd verslag of een verslag, aan je
nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat
schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving
in een andere school laten weten.
Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …)
Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van
leerlingen op onze website of op Smartschool. 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 maken 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 gebruiken 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 contact opnemen met het leerlingensecretariaat.
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving 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
daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

4.1.16 Specifieke lokaalreglementen
Tijdens de lessen in werkplaatsen, labo’s, technologielokalen en/of computerlokalen wordt het reglement dat
daar geldt nageleefd. Het niet naleven van dit reglement
kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel. De leerlingen
dragen de voorgeschreven arbeidskledij en persoonlijke
beschermingsmiddelen en leven de instructiekaarten bij
machines en installaties na.

4.2 Privacy
Welke informatie houden we over je bij?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy
van onze leerlingen. We verzamelen 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 leerlingbegeleiding hebben we
jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie
daarover vind je in [deel III, punt 5] van het schoolreglement.
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.

Bewakingscamera’s
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Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De
plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd werd,
mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij
voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de
betrokken beelden vlot vinden.

4.3.4 Energiedranken
Het meebrengen en het nuttigen van energiedranken is
verboden op de school. Bij vaststelling van bezit van
energiedranken, worden deze aan het schoolpersoneel
overhandigd en tijdelijk in bewaring genomen. Na de
schooluren kunnen je ouders zich aanbieden om deze in
ontvangst te nemen of kan je deze zelf in ontvangst nemen (afhankelijk van je leeftijd).

Doorzoeken van lockers
Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker
in jouw bijzijn te controleren.

4.3.5 Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school
Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal 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 andere contactpersoon zo snel
mogelijk verwittigen.
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een
register. We willen zo nagaan 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 gegevens in dit register vernietigd.
Als je tijdens de praktijkvakken (PV) 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 ongevallen in de toekomst te voorkomen.

4.3 Veiligheid en gezondheid op school
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid
van de personen die er leven en werken.
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes
bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die
van anderen. We willen bewust meehelpen je te behoeden voor overmatig drinken, roken, voor misbruik van
genees- en genotsmiddelen.
4.3.1 Allergenen
Conform de allergenenwetgeving informeren wij u over
mogelijke allergenen in de maaltijden die wij op school
bedelen. Allergenen zijn producten waarop mensen allergisch kunnen reageren (gluten, schaaldieren, eieren,
vis, aardnoten, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfieten, lupine en weekdieren).
De allergeneninformatie stellen wij ter beschikking bij het
weekmenu dat terug te vinden is op Smartschool (zie:
Intradesk, Info leerlingen, warme maaltijden). In de refter
zelf zal er ook steeds een allergenenlijst ter beschikking
zijn.

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. Enkel als je ouders
vooraf toestemming hebben gegeven en wanneer de
omstandigheden dat vereisen, zullen we je één van die
geneesmiddelen in zeer beperkte mate aanbieden. Je
ouders moeten op een lijstje aankruisen 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 gebruikt, zullen we contact opnemen
met je ouders.

4.3.2 Rookverbod
Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op
het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten.
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heat-stick zijn verboden.
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v.
de open plaatsen.
Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie
opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je
vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de
voeten wordt getreden, kan je eventueel klacht indienen
bij de directie.
4.3.3 Alcohol
Het meebrengen, het nuttigen van en het onder invloed
zijn van alcoholische dranken is verboden op school. Bij
vaststelling van bezit van alcoholische dranken, worden
deze overhandigd aan het schoolpersoneel en tijdelijk in
bewaring genomen. De school kan in analogie met de
wetgeving en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie in uitzonderlijke situaties de toestemming
geven om alcoholische dranken te nuttigen.
Na de schooluren kunnen je ouders zich aanbieden om
deze in bewaring genomen alcoholische dranken in ontvangst te nemen of kan je deze zelf in ontvangst nemen
(afhankelijk van je leeftijd).
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met
alcohol, dan zal onze school op de eerste plaats een
hulpverleningsaanbod doen.

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 formulier dat zij en de behandelende arts vooraf
moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan
voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt
telkens genoteerd in een register. Op het einde van het
schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd.
Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het
indruppelen), maar we zullen geen andere medische
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- Indien nodig verwijst de drugbegeleider van CGG ZOV
door naar meer passende hulpverlening.
Er wordt GEEN tuchtdossier aangelegd.

handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt
verboden.
Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen
niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte.
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de directie of
op het secretariaat.

Bij aanhoudend vermoeden van druggebruik
- Jouw gedrag wordt gericht geobserveerd en bevraagd
door de school.
- Bij een aanhoudend vermoeden van druggebruik worden jouw ouders en de drugbegeleider van CGG ZOV
gecontacteerd. In onderling overleg kan een begeleiding opgestart worden.

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.

Het openen van het tuchtdossier behoort tot de mogelijkheden.

4.3.6 Drugbeleid op school.
Onze school wil een veilige, gezonde schoolomgeving
creëren waar het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen niet in het gedrang komen door middelengebruik.
Met de overkoepelende term ‘middelengebruik’ bedoelen
we alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie,
gokken en gamen.
Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald de illegale
drugs verder kortweg “drugs” genoemd, zijn bij wet verboden. Zij kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school
zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het
verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden.
Preventie en hulpverlening, vanuit een positief schoolklimaat, zijn en blijven belangrijk. Als je in moeilijkheden
geraakt of dreigt te geraken door middelengebruik, dan
zal onze school in de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform
het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen.
Onze school heeft een samenwerkingsverband met het
team drugpreventie en -begeleiding van Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen
(CGG ZOV), waarbij afspraken gemaakt zijn wat betreft
preventies en begeleidingen van leerlingen.
Het gemeenschappelijk drugbeleidsplan in bijlage geeft
stapsgewijs1 de werkwijze weer die zal gevolgd worden.
Meer info en contactgegevens op www.zov.be

Bij vermoeden van drugbezit
Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat je drugs binnenbrengt op de school, wijst de directie jou vooreerst op de
gevolgen van het bezit van illegale drugs en illegaal verkregen medicatie. Ze zal je vervolgens vragen om datgene wat zich in jouw kledingstukken, boekentas, persoonlijke bagage en lessenaar bevindt, toonbaar te maken en
te overhandigen. Dit gebeurt steeds in het bijzijn van een
derde persoon in een lokaal waar jouw privacy gewaarborgd is.
- Indien je dit weigert, wordt de politie ingeschakeld met
de vraag over te gaan tot fouillering.
- Indien er effectief drugs worden gevonden, wordt dit
beschouwd als betrapping en wordt onderstaande procedure gevolgd.
Bij betrapping van druggebruik/drugbezit
- Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugbezit
of druggebruik op school, heeft de plicht deze leerling
onmiddellijk te begeleiden naar de directie, die de leerling hoort. De leerling kan beroep doen op bijstand van
een raadsman4.
- De ouders worden onmiddellijk verwittigd. De leerling
wordt gevraagd de gevonden middelen af te geven en
de middelen worden bezorgd aan de politie.
- Indien de jongere weigert om de drugs en de bijhorende attributen te overhandigen, wordt de politie ingeschakeld met de vraag over te gaan tot fouillering en
inbeslagname.
- De schooldirectie nodigt de ouders en de leerling uit
voor een gesprek waarin de mogelijkheid wordt voorzien van bijstand door een raadsman.
- De drugbegeleider van CGG ZOV wordt op de hoogte
gesteld. Wanneer de leerling en de ouders instemmen
met een begeleiding door CGG ZOV, wordt een begeleiding opgestart. De leerling wordt gedurende deze
periode strikt opgevolgd door de school.

GEMEENSCHAPPELIJK DRUGBELEIDSPLAN
Specifieke stappen die de school zal volgen bij (problematisch) middelengebruik.
Bij spontane vraag om hulp
- Na overleg met jou zal je leerkracht jouw hulpvraag
voorleggen aan de directie, het CLB/CSW en/of de
drugbegeleider van CGG ZOV2.
- Na overleg met jou worden de drugbegeleider van
CGG ZOV en jouw ouders3 uitgenodigd voor een gesprek en gevraagd de begeleiding actief te ondersteunen.
- Er wordt een begeleiding met CGG ZOV opgestart.

Er wordt ONMIDDELLIJK een tuchtdossier aangelegd en
de tuchtprocedure wordt opgestart.
Betrapping op dealen
De wetgever verstaat onder dealen:
Het invoeren, vervaardigen, vervoeren, bezitten van een
hoeveelheid drugs die de kwalificatie ‘bezit voor eigen
gebruik’ te boven gaat.
Als school verstaan we onder dealen:

1

De stappen die ondernomen worden, gelden zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.
2
Indien werd geopteerd voor een begeleider van een andere
hulpverleningsorganisatie vervangt die de drugbegeleider van
CGG ZOV.
3
Ouder(s): in deze tekst wordt de term “ouders” gebruikt om
personen aan te duiden die het ouderlijk gezag uitoefenen of
personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder
hun bewaring hebben of de meerderjarige zelf.

4

Het begrip 'raadsman' betekent niet noodzakelijk een advocaat,
het kan een door de ouders of jongere aangeduide vertrouwenspersoon zijn.
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- Het verkopen van illegale middelen, vermeende illegale
middelen of legale middelen aan een derde voor eigen
gebruik of uit winstbejag.
- Het doorgeven van illegale middelen en/of eigen medicatie in ruil voor geld of goederen of zelfs gratis.
- Het doorgeven van illegale middelen via derden (koerieren).
- Het in bezit zijn van hoeveelheden illegale middelen die
het persoonlijk gebruik overstijgen.
- Het in bezit zijn van hoeveelheden legale middelen, die
het persoonlijk gebruik overstijgen (medicatie) zonder
aanwijsbare gefundeerde reden.

plaats kunnen een onmiddellijke stopzetting van jouw
stage inhouden.
De disciplinaire maatregelen uitgaande van de werkgever
kunnen zowel de tewerkstellingsverplichting als de loonverplichting opschorten en een ontslag om dringende
redenen uitmaken.
Dit kan het succesvol beëindigen van het lopende
schooljaar in het gedrang brengen.
4.3.7 Het stellen van strafbare feiten
Het betreft hier feiten zoals diefstal, toebrengen van
slagen en verwondingen, vandalisme, drugshandel, alcoholisme, uiten van dreigementen ...
Word je betrapt op het stellen van strafbare feiten, dan
volgt:
- een gesprek met de leerling en melding aan de ouders;
- een orde- of tuchtmaatregel, in verhouding tot de feiten;
- een melding aan een erkende instantie voor jeugdzorg
of hulpverlening (voor minderjarige leerling) of een
melding aan politie of gerechtelijke instantie (meerderjarige leerling).

Dealen is wettelijk niet toegestaan dus, niet in en buiten 5
de school ook niet tijdens buitenschoolse activiteiten.
Wanneer aangetoond is6 dat iemand deze regel overtreedt, wordt volgende werkwijze gevolgd:
- Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugdealen op school heeft de plicht dit onmiddellijk te melden
aan de directie, die de leerling hoort. De leerling kan
beroep doen op bijstand van een raadsman.
- De ouders en de politie worden onmiddellijk verwittigd.
- Afhankelijk van de ernst van de overtreding (hoeveelheid, soort, leeftijd) volgt een tijdelijke verwijdering van
de school of een tuchtsanctie van schorsing.
- De drugbegeleider van CGG ZOV wordt op de hoogte
gesteld. Wanneer de leerling en de ouders instemmen
met een begeleiding door CGG ZOV, wordt een begeleiding opgestart. Je wordt gedurende deze periode
strikt opgevolgd door de school.

4.4 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 het herstel- en sanctioneringsbeleid.
4.4.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van de school
hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een
begeleidende maatregel bepalen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
- een gesprek met de leerkracht, klastitularis, de zorgcoördinator of de directie;
- een denkkaart: De leerkracht kan de leerling naar het
secretariaat sturen voor een denkkaart. Bij een denkkaart doet de leerling, in eigen bewoordingen, het relaas van de omstandigheden die hebben geleid tot de
sanctie. Daardoor ontstaat reflectie over het eigen gedrag en krijgt de leerling de kans “zijn” verhaal te doen.
Tevens moet hij een voorstel formuleren waardoor hij
aangeeft dat hij in de toekomst op een meer constructieve manier wil samenwerken. De leerkracht vult nadien zijn of haar relaas in en noteert wanneer een herstelgesprek doorging en welke eventuele (orde)maatregel door hem/haar genomen werd. De volledig ingevulde denkkaart wordt via Smartschool door de
leerkracht doorgestuurd naar de ouders.
- een gedragsovereenkomst: Hierin leggen we samen
met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je
meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken
voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent.
Eenmaal de gedragsovereenkomst is afgesloten, zullen
we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het
contact en de samenwerking met personeelsleden en
medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. Een gedragsovereenkomst kan gecombineerd worden met
een individuele volgkaart (zie verder).
- een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn
(NAFT), ook wel time-out genoemd: Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen.
Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan
je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord
gaan.

Er wordt ONMIDDELLIJK een tuchtdossier aangelegd
met aangifte aan de politiediensten.
Middelengebruik en stageplaatsen, werkplaatsen
Middelengebruik kan het reactie- en waarnemingsvermogen beïnvloeden en niet alleen een invloed hebben op
de veiligheid en de gezondheid van jou als leerling/stagiair/werknemer maar ook op die van jouw collega’s-leerlingen/stagiairs/werknemers.
Indien op jouw stage/werkplaats uiterlijke tekenen worden vastgesteld waardoor de invloed van drugs kan vermoed worden, worden veiligheidsmaatregelen genomen
en disciplinaire maatregelen beoogd.
De directie van de school wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht.
De schooldirectie neemt na een gesprek met de leerling
contact op met de ouders. Ze nodigt de ouders en de
leerling uit voor een gesprek waarin de mogelijkheid
wordt voorzien van bijstand door een raadsman. De
drugbegeleider van CGG ZOV wordt op de hoogte gebracht.
De tuchtmaatregelen uitgaande van de school kunnen
een onmiddellijke stopzetting van jouw stage inhouden.
De disciplinaire maatregelen uitgaande van jouw stage-

5

Een tuchtsanctie kan uitgesproken worden voor feiten die
buiten de school worden gepleegd maar raakpunten hebben met
het schoolmilieu door de aanwezigheid van andere leerlingen of
door ruchtbaarmaking op school en indruisen tegen het pedagogisch project van de school.
6

Niet limitatieve opsomming: hetzij door betrapping op heterdaad, hetzij door het vaststellen van hoeveelheden van drugs
die de gebruikershoeveelheid te boven gaan, hetzij door een
bekentenis van de jongere zelf …
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4.4.2 Ordemaatregelen

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te
leggen wanneer je de leefregels van de school in die
mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of
voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van
medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv.
het geval zijn:
- als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de
afspraken op school niet nakomt;
- als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
- als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

4.4.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?
Wanneer je gedrag de goede werking van de school
hindert, kan een personeelslid van het schoolbestuur je
een ordemaatregel opleggen.
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig.
Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.
4.4.2.2 Welke ordemaatregelen zijn er?
- een mondelinge of schriftelijke verwittiging;
- een vermelding in de schoolagenda;
- strafwerk;
- een (telefonisch) gesprek met de ouders;
- de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op het secretariaat;
- een tijdelijke schorsing uit een of meerdere lessen; je
krijgt dan een alternatieve opdracht;
- een alternatieve ordemaatregel;
- Nablijven (het achtste lesuur op maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag of op woensdagnamiddag). Mogelijke redenen kunnen zijn: roken, te laat komen zonder
reden, de school verlaten zonder toelating, herhaalde
verwittigingen, spijbelen, brutaal gedrag t.o.v. medeleerling of personeel, ongeoorloofd gsm-gebruik, veiligheids- en schoolregels overtreden, afspraken of opmerkingen negeren …
- Extra dienst aan de school.
- Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, in een
rustige omgeving waar hij zich veilig voelt, waar de
leerkracht leiding geeft en instaat voor orde, regelmaat
en een gezonde sfeer. Wie dit recht van de andere
door zijn storend gedrag onmogelijk maakt, heeft niet
langer zijn plaats in de groep. De klassenraad kan beslissen om een klasvolgkaart in te voeren. De klas
wordt dan een aantal weken van dichtbij gevolgd. De
leerlingen die dikwijls in de fout gaan, krijgen, naast de
ordemaatregelen genomen door de leerkracht, een bijkomende sanctie. Na evaluatie beslist de klassenraad
voor welke leerlingen een individuele volgkaart opgestart moet worden.
- Met een individuele leerlingenvolgkaart krijgt de
leerling richtlijnen over de wijze waarop hij zijn gedrag
moet aanpassen gedurende een bepaalde periode.
Ondersteuning en evaluatie gebeuren door de zorgcoordinator, in samenspraak met de klassenleraar en de
klassenraad. Bij overtreding van de afspraken neemt
de leerkracht de nodige ordemaatregelen. Wanneer
één of meerdere afspraken van het contract meermaals
niet of slechts ten dele worden nageleefd, volgen extra
ordemaatregelen of zal de directie een tuchtprocedure
op gang brengen die kan leiden tot een tijdelijke of zelfs
definitieve uitsluiting.

4.4.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?
- je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor
één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen;
- je kan definitief uitgesloten worden uit de school.
4.4.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting
overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB
zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de
klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.
4.4.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
- De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek
waar jullie gehoord zullen worden.
- Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
- Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde
dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt
als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen
je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van
het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als
vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
- Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met
een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij
een definitieve uitsluiting vermeldt de brief ook hoe je
ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing (zie
punt 4.4.3.5)
- In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst
worden (zie punt 4.4.3.7).
4.4.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders
of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook
tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van
kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:
- Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep
in bij het schoolbestuur:
Aan E.H. M. T’Joen
Voorzitter vzw Katholiek Onderwijs Ronse
Glorieuxlaan 50
9600 RONSE

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. Wij
vragen de positieve medewerking van de ouders om hun
zoon of dochter aan te moedigen de afspraken te volgen.
4.4.3 Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
4.4.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?
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- De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn
van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht
van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag
na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt
als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten
afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk
zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- het beroep is per aangetekende brief verstuurd;
- het beroep is gedateerd en ondertekend;
- het beroep geeft de redenen aan waarom je ouders (of
jezelf) de definitieve uitsluiting betwisten.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet,
zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal
het een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel
III, punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten
zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur
zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat
om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van
de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.
De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders
voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief
met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 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.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het
schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel
mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde
reden of overmacht. De termijn van tien dagen wordt
opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel
dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van
de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel
tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, evenveel stemmen als de groep van mensen
die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de
school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn
stem de doorslag.
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel
bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende
brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend
voor alle partijen.

zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel.
Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.
Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een
andere school.
Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het
schooljaar, blijf je bij ons administratief ingeschreven tot
je inschrijving in een andere school. We zullen je samen
met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere
school.
- Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op
ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
- Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven.
Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten,
kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren
tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende
schooljaren.
4.4.3.7 Wat is een preventieve schorsing?
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting
van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op
school wordt toegelaten. Dit kan in heel uitzonderlijke
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. Hij motiveert deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve
schorsing uit de school wordt daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je
ouders.
4.4.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij
een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je
op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk
doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet
ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op
de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische
afspraken maken met jou en je ouders.

4.5 Klachtenregeling
Wanneer 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 kunnen jullie contact
opnemen met de directeur of met de voorzitter van het
schoolbestuur.
Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende
oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling

4.4.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:
We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op
de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol
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overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing
leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen jullie
je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen
en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief
sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.
Het correspondentieadres 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.vlaanderen 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 zeggen 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 betrekking heeft.
- de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het
schoolbestuur.
- de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de
klachtencommissie al heeft behandeld.
- 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 geldende 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 evaluatiebeslissing …).
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 advies bezorgen, maar
geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van
deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het

schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen
steeds de nodige discretie en sereniteit.
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