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Schoolreglement: aanvullingen schooljaar 2016-2017 

 

Beste ouder, 

Beste leerling,  

 

Jullie krijgen bij het begin van ieder schooljaar een brief met de aanvullingen op het 

schoolreglement en de kalender met de vakantiedagen. Noteer de vrije dagen goed.  

Jullie kunnen het volledige schoolreglement (+ aanvullingen schooljaar 2015-2016) 

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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Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (p. 7 van het schoolreglement) 

 

Spreekuren op school  

CLB-medewerker Spreekuren op school 

Sara De Vuyst (psychologe)                                       dinsdagnamiddag van 13.30u tot 16.00u                                                    

donderdagnamiddag van 13.30u tot 16.00u                                                              

vrijdagvoormiddag van 9.00u tot 12.00u 

Nele Bourlon (maatschappelijk werkster)                                           

 

dinsdagnamiddag van 13.30u tot 16.00u                                                       

maandagvoormiddag van 8.30u tot 10.30u 

(om de 14 dagen) 

 

Naar een andere school  

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

samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht 

door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, 

medisch onderzoek en de opvolging hiervan, het uitgereikt Verslag of Gemotiveerd Verslag.  

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen 

na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo 

snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  

Chathulp  

Het CLB is ook  te bereiken op de chat via www.clbchat.be op maandag, dinsdag en 

donderdag van 17u tot 20u en elke woensdag van 14u tot 20u, schoolvakanties niet 

meegerekend. 

 

 

 

http://www.clbchat.be/
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Medisch attest voor lessen LO en sportactiviteiten op school (p. 17 – schoolreglement) 

In geval van langdurige LO-ongeschiktheid kan de school een medisch attest voor de lessen 

lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school meegeven voor de huisarts. Dit 

specifieke LO-attest is opgemaakt door de vereniging van de huisartsen in opdracht van de 

overheid. 

Synchroon internetonderwijs (p. 18 - schoolreglement)  

De school zal op de mogelijkheid van synchroon internetonderwijs wijzen wanneer een 

leerling hiervoor in aanmerking komt. Bednet vzw zal samen met alle betrokkenen afwegen 

of synchroon internetonderwijs in een concrete situatie een haalbare en goede oplossing is. 

Doorgeven van leerlingengegevens bij schoolverandering (p. 20 - schoolreglement) 

Bij een schoolverandering bezorgt de school altijd een kopie van het verslag dat toegang 

geeft tot het buitengewoon onderwijs. Het CLB is ook verplicht om deze gegevens bij een 

schoolverandering aan het nieuwe CLB te bezorgen.  

 

Schoolkosten (p. 29 – schoolreglement) 

De school stelt twee keer per schooljaar een schoolrekening op:  

- 1e trimester (september – december) 

- 2e en 3e trimester (januari – juni) 

 

Ouders ontvangen de schoolrekening per post. 

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

Indien de schoolrekening niet wordt betaald, stuurt de school een herinnering per post. 

 

Mevr. Hilde Van Herreweghe is de aanspreekpersoon bij problemen met betalen. 
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Kosten per jaar en per opleiding 

Werkkledij: gratis gebruik tijdens eerste jaar, aankopen vanaf tweede jaar. 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen: aankopen vanaf tweede jaar voor de opleidingen AH, 

IB, OA en ME (max. €10). 

 

OBSERVATIE 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

1e jaar €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

LOGISTIEK ASSISTENT (LOG) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €18 (werkbroek) 

€9 (polo) 

€20 (agenda + kopies) 

€15 (kookles) 

€20 (kopies) 

€20 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

3e jaar  €20 (agenda + kopies) 

€15 (kookles) 

€20 (kopies) 

€20 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

4e jaar  €20 (agenda + kopies) 

€10 (kookles) 

€20 (kopies) 

€20 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

5e jaar  €20 (agenda + kopies) 

€15 (kookles) 

€20 (kopies) 

€15 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

GROOTKEUKENMEDEWERKER (GKM) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €36,5 (schoenen) 

€ 26,10 (vest) 

€24,5 (broek) 

€6,5 (bavet) 

€20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€10 (bijdrage 

keuken) 

3e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (bijdrage 

keuken) 

4e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (bijdrage 

keuken) 

5e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (bijdrage 

keuken) 
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AUTOHULPMECANICIEN (AH) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €26 (werkschoenen) 

€15,5 (broek) 

€9 (polo) 

€23 (fleece)  (NIET 

VERPLICHT) 

€20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€30 (werkstukken) 

3e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€20 (werkstukken) 

4e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (werkstukken) 

5e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (werkstukken) 

INTERIEURBOUWER (IB) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €26 

(veiligheidsschoenen) 

€15,50 (werkbroek) 

€9 (polo) 

€20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€30 (werkstukken) 

3e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€20 (werkstukken) 

4e jaar €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (werkstukken) 

5e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€10 (werkstukken) 

METSELAAR (ME) / 

ONDERHOUDSASSISTENT (OA) 

1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €26 (werkschoenen) 

€15,5 (broek) 

€9 (polo) 

€20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€10 (werkstukken) 

3e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€15 (werkstukken) 

4e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€15 (gebruikt 

materiaal) 

5e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 

€15 (gebruikt 

materiaal) 
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ABO-CURSISTEN 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

Autohulpmecanicien  Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

€10 (kopies) 

Interieurbouwer Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

€10 (kopies) 

Metselaar / Onderhoudsassistent Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

€10 (kopies) 

Logistiek Assistent Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

€10 (kopies) 

Grootkeukenmedewerker Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

€10 (kopies) 

 

Andere kosten  

Schoolagenda 5 euro (bij verlies van agenda) 

Sportdag Maximum 5 euro 

Schoolreis Maximum 15 euro 

Projectdag Maximum 2 euro 

Meerdaagse uitstappen 

 

1ste jaar: maximum 50 euro (3-daagse) 

3de jaar: maximum 70 euro (3-daagse) 

5de jaar: maximum 90 euro (bosklassen) 

ABO: maximum 180 euro (buitenlandse reis) 

 

Schoolingang en –uitgang (p. 31 – schoolreglement) 

Voetgangers en fietsers komen de school binnen via het deurtje aan de schoolpoort. 

Je kan alleen de school betreden na aan te bellen, via de drukknop “BuSO”. Een 

medewerker van de school laat je zo snel mogelijk binnen.  

 

Persoonlijke documenten: brievenmappen (p. 38 – schoolreglement) 

Begin schooljaar krijgen de leerlingen een brievenmap. Net zoals de schoolagenda is het 

belangrijk deze brievenmap dagelijks na te kijken. 

 

Rapporten (p. 38 van het schoolreglement) 

De leerlingen van 1e, 2e, 3e, 4e en 5e jaar krijgen vier rapporten: 

- Eén maal een klein rapport (SODA-rapport): vóór herfstvakantie  

- Drie maal een groot rapport (SODA- en competentierapport): vóór kerstvakantie, vóór 

paasvakantie, vóór zomervakantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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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. 

 

Oudercontacten (p. 39 – schoolreglement) 

De school organiseert drie ouderavonden per schooljaar: 

 Algemene ouderavond in september (klas- en schoolafspraken, klaswerking) 

 Individuele ouderavonden in december en in juni (rapport) 

De datums worden via de kalender meegedeeld. 

 

Evaluatie en oriëntering na de opleidingsfase in OV3 Type Basisaanbod (p. 40 – 

schoolreglement) 

Leerlingen met een attest OV3 Type Basisaanbod worden na het 3e jaar geëvalueerd en 

georiënteerd. Beslissing en advies van de klassenraad en het bevat volgend mogelijkheden: 

 

 Mogelijkheid 1: verder verblijf in het buitengewoon onderwijs (basisaanbod) is nodig. 

Deze leerlingen maken de overstap naar de kwalificatiefase (4e jaar). Het CLB maakt 

in overleg met de school een nieuw verslag op. 

 

 Mogelijkheid 2: oriëntering naar een school voor gewoon onderwijs. Mits 

aanpassingen kunnen deze leerlingen het gemeenschappelijk curriculum volgen. 

Voor deze leerlingen wordt een individueel handelingsplan uitgewerkt, naast het 

bestaande groepswerkplan. 
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Afkortingenlijst  

ABO   Alternerende beroepsopleiding 

AH Autohulpmechanicien 

ASV Algemeen sociale vorming 

BB bijscholing en begeleiding 

BGV    Beroepsgerichte Vorming 

BSO   Beroeps Secundair Onderwijs 

BuSO   Buitengewoon Secundair Onderwijs 

BuLO   Buitengewoon Lager Onderwijs 

bv.    Bijvoorbeeld 

CALVO Commissie voor Advies van het Leerlingenvervoer van het 

Buitengewoon Onderwijs 

CGG / DGGZ  Centrum Geestelijke Gezondheid / Dienst Geestelijke  

   Gezondheidszorg 

CLB   Centrum voor leerlingenbegeleiding 

CPBW Comité voor preventie en bescherming op het werk 

d.i.   dat is 

d.w.z.   Dat wil zeggen 

e.d   En dergelijke 

EHBO    Eerste Hulp Bij Ongevallen 

EM   Extramurale   

enz.    Enzovoort 

GASV    Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming 

GFT Groenten-, Fruit- en Tuinafval 

GKM Grootkeukenmedewerker 

GOK Gelijke onderwijskansen 
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HACCP  Hazard Analyses and Critical Control Points / voedselveiligheid 

IB Interieurbouwer 

ICT   Informatie –en communicatietechnologie  

i.p.v   In plaats van 

i.v.m.    In verband met 

LA Logistieke activiteiten 

LOC Lokaal Overleg Comité 

LOG Logistiek assistent  

logo Logopedie / logopedist 

ME Metselaar 

n.a.v.   Naar aanleiding van 

NMBS Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen. 

o.a.   Onder andere 

OA Onderhoudsassistent 

OCMW Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

PC Personal Computer 

PMD Plastiek, metaal en drankkartons 

POV   Praktijk op verplaatsing 

PZ Personenzorg 

TAC Technisch Adviseur Coördinator 

t.a.v.   ter attentie van  

TOAH Tijdelijk Onderwijs Aan Huis 

VCA  Veiligheid, gezondheid, milieu checklist aannemers  

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  

 

 


