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Schoolreglement: aanvullingen schooljaar 2015-2016 

 

Beste ouder, 

Beste leerling, 

 

Elk jaar krijgen jullie een brief met de aanvullingen op het schoolreglement en de kalender 

met de vakantiedagen. Noteer de vrije dagen goed.  

Jullie kunnen het volledige schoolreglement bekijken op de schoolwebsite: 

www.donboscobusoaalst.com 

Een papieren schoolreglement kunnen jullie vragen op het leerlingensecretariaat. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Mevr. Hilde Brewaeys (coördinator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donboscobusoaalst.com/
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Wat bieden wij aan? (p. 9 van het schoolreglement) 

- Type basisaanbod 

Vanaf 1 september 2015 wordt type 1 geleidelijk vervangen door het type basisaanbod. Het 

basisaanbod is  bedoeld voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het 

gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school 

voor gewoon onderwijs. 

Leerlingen uit dat nieuwe type kunnen na een positieve evaluatie van de school en het CLB 

na verloop van tijd terug in het gewoon onderwijs instromen.  

- Omvorming van de opleiding Onderhoudsassistent naar de opleiding Metselaar: 

Vanaf 1 september 2015 wordt de opleiding Onderhoudsassistent geleidelijk omgevormd 

naar de opleiding Metselaar.  

Schooljaar Metselaar Onderhoudsassistent 

2015 - 2016 1e jaar (observatiejaar) 

2e jaar Metselaar 

3e jaar Onderhoudsassistent 

4e jaar Onderhoudsassistent 

5e jaar Onderhoudsassistent 

2016 - 2017 1e jaar (observatiejaar) 

2e jaar Metselaar 

3e jaar Metselaar 

4e jaar Onderhoudsassistent 

5e jaar Onderhoudsassistent 

2017 - 2018 1e jaar (observatiejaar) 

2e jaar Metselaar 

3e jaar Metselaar  

4e jaar Metselaar 

5e jaar Onderhoudsassistent 

2018 - 2019 1e jaar (observatiejaar) 

2e jaar Metselaar 

3e jaar Metselaar  

4e jaar Metselaar  

5e jaar Metselaar 
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Opleiding tot metselaar: 

 

Opleiding tot… Opleidingsfase  

(2e – 3e jaar) 

Kwalificatiefase 

(4e – 5e jaar) 

Tewerkstelling 

Metselaar 

 

 

 

 

 

Basistechnieken 

metselen 

 

Basistechnieken 

betonconstructie 

Metselen 

Betonconstructie 

Bekisten 

Grond- en 

funderingswerken 

Metsel- en voegwerk 

Bestrating 

Bedrijven voor 

verbouwingswerke

n en 

renovatiewerken 

 

Nieuwbouwbedrijv

en 

 

Betonverwerkende 

bedrijven 

 

Schoolkosten (p. 29 van het schoolreglement) 

 

De leerling krijgt drie keer per schooljaar een schoolrekening:  

- 1e trimester (september – december) 

- 2e trimester (januari – maart) 

- 3e trimester (april – juni) 

 

Betalen kan contant of door te storten op de schoolrekening: 432-5222111-65. 

 

Op de volgende pagina vind je een schatting van de kosten. 
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Agenda 5 euro 

Werkkledij 

 

Observatiejaar (1e jaar): huren 

Vanaf opleidingsfase (vanaf 2e jaar): afhankelijk van gekozen 

richting (maximumbedrag van 80 euro) 

Werkstukken Te bepalen per opleiding en per pedagogische eenheid (einde 

schooljaar) 

Sportdag Maximum 5 euro 

Schoolreis Maximum 15 euro 

Projectdag Maximum 2 euro 

Maaltijden tijdens 

lesuren (LOG en GKM) 

1 euro 

Meerdaagse uitstappen 

 

1ste jaar: maximum 45 euro (3-daagse) 

3de jaar: maximum 60 euro (3-daagse) 

5de jaar: maximum 90 euro (bosklassen) 

ABO: maximum 180 euro (buitenlandse reis) 

 

Rapporten (p. 38 van het schoolreglement) 

 
Je krijgt vier of vijf keer per schooljaar een rapport. 

 

1e, 2e en 3e jaars: 

- Twee maal een klein rapport (attituderapport): eind oktober en eind februari 

- Drie maal een groot rapport (attitude- en competentierapport): eind december, eind 

april en eind juni 

 

4e en 5e jaars: 

- Eén maal een klein rapport (attituderapport): eind oktober 

- Drie maal een groot rapport (attitude- en competentierapport): eind december, eind 

april en eind juni 

 

De ABO-cursisten krijgen drie keer per schooljaar een rapport: voor kerstvakantie, voor 

paasvakantie, voor zomervakantie. 

 

Meer uitleg over de rapporten vind je bij het rapport zelf. 
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Beroepsprocedure tegen beslissing van klassenraad (p. 41 van het schoolreglement) 

 

1. Motivering van een attest beroepsonderwijs en informatie over overleg en 

beroepsprocedure 

 

De beslissing moet schriftelijk worden gemotiveerd. Dit kan onder uiteenlopende vorm maar 

moet wel strikt individueel-gericht zijn. Indien, bijvoorbeeld, gekozen wordt voor een 

uittreksel uit de notulen van de klassenraad, dan mag dit stuk geen informatie bevatten die 

verwijst naar andere leerlingen. 

 

Naast de schriftelijke motivering is er ook de mogelijkheid tot beroep en naar de daarbij te 

volgen procedure. (zie verder) 

 

De betrokken personen moeten er daarbij echter worden op gewezen dat beroep (zie punt 3 

tot en met punt 7) maar kan indien ze voorafgaand een overleg hebben gepleegd met de 

directeur of zijn afgevaardigde (zie punt 2).  

 

Er geldt m.a.w. een bepaalde chronologie die de partijen moeten volgen. 

 

2. Overleg voorafgaand aan beroepsprocedure 

 

Mits een vraag van de betrokken personen moet de directeur of zijn afgevaardigde met de 

betrokken personen een overleg plegen over het evaluatieresultaat binnen een redelijke 

termijn nadat ze dat resultaat in ontvangst hebben genomen. Die termijn wordt in het 

schoolreglement bepaald. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat "redelijkheid" 

veronderstelt dat de betrokken personen zo spoedig mogelijk meer duiding krijgen en dat, 

desgevallend, een beslissing in beroep qua timing haalbaar blijft. Van de betrokken personen 

wordt verwacht dat ze begrip opbrengen voor het tijdstip van het overleg dat met de 

zomervakantie-beschikbaarheid in onderwijs rekening zal houden. Van het overleg wordt een 

schriftelijk verslag gemaakt. 

 

Tijdens het overleg maken beide partijen hun standpunt duidelijk. Daarbij moet er worden 

naar gestreefd om via een constructief gesprek een uitkomst te bereiken waarin elkeen zich  
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kan vinden. Het overleg is dan ook geen onderdeel van de beroepsprocedure maar vormt 

een zogenaamde "bemiddelingsfase". 

 

Het overleg kan het volgende opleveren: 

 

- de directeur of zijn afgevaardigde is van oordeel dat de elementen die de betrokken 

personen aanbrengen niet van dien aard zijn om de klassenraad opnieuw te laten 

samenkomen en beraadslagen. De betrokken personen nemen deze beslissing op de 

voorziene datum in ontvangst (ook: "geacht" te zijn ontvangen indien verzuim van 

ontvangst). Ook indien reeds tijdens het overleg de betrokken personen te kennen 

geven dat ze, na de verkregen uitleg, akkoord gaan met het evaluatieresultaat, 

moeten de betrokken personen de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te 

laten samenkomen "formeel" ontvangen (niet onbelangrijk indien er toch een beroep 

zou volgen!); 

- de directeur of zijn afgevaardigde is van oordeel dat de elementen die de betrokken 

personen aanbrengen wel van dien aard zijn om de klassenraad opnieuw te laten 

samenkomen en beraadslagen. Deze piste kan er voor de leerling op neerkomen dat 

hij met nieuwe toetsen, examens of andere opdrachten wordt belast vooraleer de 

klassenraad zich definitief uitspreekt of de toekenning van het attest of getuigschrift 

wordt gehandhaafd of dat een ander attest of getuigschrift wordt toegekend. 

 

3. Beroepsprocedure tegen de evaluatiebeslissingen van de klassenraad. 

 

Ouders kunnen tegen de beslissingen van de klassenraad een beroep instellen.  

Als de ouder of de meerderjarige leerling het niet eens is met het attest beroepsonderwijs, 

het attest van verworven bekwaamheden of het getuigschrift van verworven competenties 

dan kan hij de schooluitslag betwisten. 

 

De mogelijkheid voor de betrokken personen, na voorafgaand overleg met de directeur 

of zijn afgevaardigde, tot verhaal tegen een evaluatiebeslissing is decretaal verplicht. 

Met "evaluatiebeslissing" (i.c. een attest beroepsonderwijs, een attest van verworven 

bekwaamheden of een getuigschrift van verworven competenties) wordt dan bedoeld 

 hetzij de enige beslissing van de klassenraad, hetzij de beslissing die is genomen nadat 
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de klassenraad door de directeur of zijn afgevaardigde eventueel opnieuw is 

samengeroepen (na het overleg) en die verschilt van de oorspronkelijke beslissing.      

 

4. Procedure 

 

De beroepsprocedure omvat volgende stappen: 

 

- de betrokken personen stellen het beroep in bij het schoolbestuur door middel van 

een gedateerd en ondertekend verzoekschrift dat ten minste het voorwerp van het 

beroep met feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren 

vermeldt; bij deze omschrijving kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd; 

 

- het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie; 

 

- het resultaat wordt uiterlijk 15 september (15 maart voor opleidingen die op 31 

januari eindigen ) schriftelijk ter kennis gebracht aan de betrokken personen. Inzake 

timing wordt dus als norm enkel een limietdatum bepaald, voor al het overige beslist 

het schoolbestuur zelf. Indien echter het resultaat van het beroep nog niet ter kennis 

kan worden gebracht van de betrokken personen bij de start van het nieuwe 

schooljaar (= 1 september), dan heeft de leerling het recht om in de school in kwestie 

zijn studies verder te zetten zonder rekening te houden met de beperkingen van het 

attest of getuigschrift. Dit recht is echter tijdelijk, nl. in afwachting dat uiterlijk 15 

september het uiteindelijk resultaat in beroep wél wordt meegedeeld (eventuele 

beroepen bij rechtscolleges worden hier volstrekt buiten beschouwing gelaten). Indien 

dan blijkt dat de leerling een structuuronderdeel heeft aangevat waarin hij ingevolge 

dat resultaat als regelmatig leerling kan worden toegelaten, dan wordt zijn toestand 

vanaf 1 september geregulariseerd (retroactieve omzetting van vrije naar regelmatige 

leerling); indien blijkt dat hij een structuuronderdeel heeft aangevat waarvoor hij 

uiteindelijk niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, dan moet hij van 

structuuronderdeel veranderen en heeft hij tijdelijk de lessen gevolgd als vrije leerling. 

Dit tijdelijk recht bestaat, voor alle duidelijkheid, uitsluitend in de school waar de 

controversiële evaluatiebeslissing werd genomen; bij overstap naar een andere 

school zal de nieuwe school met het beroep pas rekening houden zodra het resultaat 

van dat beroep gekend is.                              
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5. Samenstelling beroepscommissie 

 

Het schoolbestuur stelt een beroepscommissie in: 

 

- per te behandelen individueel dossier kan de samenstelling verschillen, maar binnen 

het dossier kan de samenstelling niet meer wijzigen; 

 

- elke commissie bestaat uit: 

o interne leden: zijnde leden van de klassenraad, waaronder alleszins de 

voorzitter, die de evaluatiebeslissing heeft genomen (het hoeft dus niet de 

voltallige klassenraad te zijn) en eventueel een lid van het schoolbestuur 

(meer bepaald het orgaan dat de onderwijsverantwoordelijkheid draagt); 

o externe leden: zijnde leden die niet verbonden zijn aan het schoolbestuur of 

de school waar de evaluatiebeslissing werd genomen; een lid van de 

ouderraad, de leerlingenraad of - met uitzondering van het personeel – de 

schoolraad die fungeert binnen de school waar de evaluatiebeslissing werd 

genomen, behoort tot de categorie "externe leden"; 

o een voorzitter: door het schoolbestuur aangeduid onder de externe leden. 

 

Een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel onder de omschrijving "intern lid" als 

de omschrijving "extern lid" valt, wordt geacht intern te zijn.                     

 

6. Werking beroepscommissie 

 

Elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, maar bij stemming moet het 

aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn 

(m.a.w. de mogelijkheid bestaat dat het schoolbestuur bepaalde leden aanduidt die niet 

stemgerechtigd zijn). Bij staking van stemmen (= gelijk aan pro en contra) is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend (cfr . werkwijze die ook geldt voor klassenraden); 

 

Elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 

 

Een beroepscommissie hoort de betrokken personen en de leerling in kwestie; 
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Een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen.                     

Enkele van die stappen kunnen onder meer zijn: 

- het horen van een of meer stemgerechtigde leden van de klassenraad die de 

evaluatiebeslissing heeft genomen, uiteraard in zover het leden betreft die niet reeds 

in de beroepscommissie zetelen, of het horen van een of meer raadgevende leden 

van die klassenraad; 

- het organiseren van bijkomende toetsen, examens of andere opdrachten voor de 

leerling; 

 

De werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van 

de individuele personeelsleden van het onderwijs. Hiermee wordt gealludeerd op de rechten 

om op bepaalde tijdstippen (bv. schoolvakanties) niet met schoolopdrachten te kunnen 

worden belast, tenzij dit in het arbeidsreglement van de school uitdrukkelijk is geregeld; 

 

Een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is 

met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

 

7. Resultaat beroepscommissie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De beroepscommissie heeft drie alternatieven: 

- Het beroep is onontvankelijk en wordt gemotiveerd afgewezen; dit kan als de termijn 

voor indiening, vastgelegd in het schoolreglement, wordt overschreden of als het 

beroep niet voldoet aan de vormvereisten die in het schoolreglement zijn voorzien; 

- het omstreden evaluatieresultaat wordt bevestigd, eventueel nadat de 

beroepscommissie aan de leerling bijkomende toetsen, examens of andere 

opdrachten heeft opgelegd; 

- het omstreden evaluatieresultaat wordt door een ander resultaat vervangen, 

eventueel nadat de beroepscommissie aan de leerling bijkomende toetsen, examens 

of andere opdrachten heeft opgelegd. 

 

De beroepscommissie heeft volheid van bevoegdheid en beslist op grond van inhoudelijke of 

procedurele aspecten. Toch draagt het schoolbestuur steeds de verantwoordelijkheid voor 

de genomen beslissing.  
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Achterliggende reden hiervoor is de algemene erkenningsvoorwaarde dat het schoolbestuur 

de verantwoordelijkheid opneemt voor het onderwijs dat het inricht (cfr. de 

verantwoordelijkheid voor klassenraadsbeslissingen berust trouwens ook bij het 

schoolbestuur). Anderzijds is dit niet onlogisch omdat de beroepscommissie (zoals een 

klassenraad vanuit het werkgeverschap) door datzelfde schoolbestuur wordt samengesteld. 

 

Voor een evaluatiebeslissing van een beroepscommissie draagt het schoolbestuur niet 

alleen de verantwoordelijkheid, maar kent het schoolbestuur ook het studiebewijs toe dat 

aansluit bij die beslissing. Het model van een studiebewijs is hetzelfde indien het aansluit bij 

een beslissing van de klassenraad of indien het aansluit bij een beslissing van de 

beroepscommissie. Alleen uit het proces-verbaal zal blijken welke orgaan (klassenraad of 

beroepscommissie) de beslissing heeft genomen. 


