
Wij willen alleen maar zeggen… 

Wij willen alleen maar zeggen 

 Dat je het wel weet  

Je het duidelijk ziet 

Zonder spoken, blinde vlekken 

Verzamelingen van lege boekentassen 

En middagpauzes 

 

Wij willen alleen maar zeggen 

Vanuit een diep verlangen 

Je te ontmoeten met je kansen en je mogelijkheden 

En te verhelderen, bezinnen 

Wat moet gebeuren van minuut tot minuut 

Opdat jouw verhaal kan beginnen 

 

Wij willen alleen maar zeggen 

Bestaan kan iedereen 

Er zijn vraagt moed 

Om het beste wat er is  

Naar boven te halen 

Ook al weet je dat er daardoor 

Naast je hart 

Een stem blijft jeuken. 

Maar ach zo gaat dat  

Als dingen moeilijk worden 

 

Wij willen alleen maar zeggen 

Wanneer je ontwaakt 

Heb je een daad te doen, 

Een woord te spreken 

En je zult gaan rijpen als een tuin onder zonlicht 

Tegen de horizon van je totale wezen, 

Als een boom van geluk. 
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In dit schoolreglement richten we ons zowel tot de ouders als tot de leerling zelf. 

 
Beste ouders, 

 
Wij heten jullie van harte welkom op onze school. 
 

U mag van onze school christelijk geïnspireerd en kwalitatief hoogstaand onderwijs 
verwachten, gecombineerd met een eigentijdse opvoeding. Het schoolteam zal zich dan 

ook ten volle inzetten om uw kind de kansen te geven zich te ontplooien tot een 

evenwichtig volwassen persoon. Wij hopen hiervoor goed met u te kunnen samenwerken.  

 
Als leer- en leefgemeenschap is het belangrijk dat iedereen zich aan bepaalde afspraken 

houdt. Dit schoolreglement bundelt onze algemene richtlijnen en afspraken. Wij 

verwachten dat jullie dit lezen en goedkeuren. Wij verwachten dan ook dat uw zoon of 

dochter de gemaakte afspraken naleeft en dat u uw kind hiertoe aanmoedigt. 

 
Hallo nieuwe leerling, 

 
Welkom op je nieuwe school BuSO Don Bosco Aalst! 
 

Ben je ingeschreven in het eerste jaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal 
je je samen met je nieuwe klasgenoten moeten aanpassen aan een andere leefwereld 

met nieuwe regels en afspraken. 

Als de aanpassing wat moeilijk verloopt of als je vragen hebt rond bepaalde gewoontes 

en verplichtingen op school, kan je rekenen op de hulp en begeleiding van je 
leerkrachten. Zij staan steeds voor je klaar! 

 

Heb je reeds één of meer jaren secundair onderwijs in een andere school achter de rug? 

Kom je nu naar onze school omdat onze opleidingen meer in de lijn liggen van jouw 

verwachtingen en/of mogelijkheden?  
Ook jij bent heel welkom in onze school! We hopen dat je met nieuwe moed op onze 

school begint. 

 

Dag goede oude bekende, 
 
Ook jou heten we dit schooljaar opnieuw van harte welkom! Jij weet reeds hoe het hier 
op onze school aan toegaat. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil 
helpen. 
 

Een speciaal woordje tot jou, meerderjarige leerling, 

 
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. 
Toch hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding 
voordoen. 
Zowel jijzelf, als je ouders, ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw 

handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je 18de verjaardag. Telkens wanneer 

er in dit schoolreglement verwezen wordt naar “je ouders”, kan jij hierin in principe 

zelfstandig optreden. Toch blijft het wenselijk dat jij je ouders aanvaardt als 
vertrouwenspersoon en raadgever in je schoolse situatie. 

 
Samen met alle medewerkers zijn wij blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze 
school stelt. 
 
De Inrichtende Macht    Schoolcoördinator      Het leerkrachtenteam 
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Deel 1 Onze school 
 

 

1.1  Wat beogen wij? 
 

5 BASISPIJLERS – ons pedagogisch project  

 Maatschappijkritisch en -gericht onderwijs vanuit de christelijke inspiratie (gericht 
naar secundair onderwijs - arbeidsmarkt - sociale integratie). 

 Arbeid en inzet zijn geen doel op zich maar een middel om jezelf als mens te 

realiseren. 

 Solidariteit met én aandacht voor de zwakkere en ruimte voor degenen die meer 

verantwoordelijkheid aankunnen. 
 Stimuleren van zelfstandigheid, uitbouw van de persoonlijkheid met aandacht voor de 

groep en vice versa. 

 Open school met aandacht en respect voor de eigen waarden en cultuur, maar ook 

respect vragend voor andere culturen. 

De integrale tekst over ons opvoedingsproject vindt u terug in bijlage. 

 

1.2  Wie is wie?  
 
In onze school werken veel mensen samen om jouw opleiding 

tot een goed einde te brengen. Sommigen zijn persoonlijk bij 
je studie betrokken, anderen werken achter de schermen. 

Hierna vermelden we iedereen die bij onze school betrokken 

is. 

 
Inrichtende Macht  

De Inrichtende Macht is de organisator van het onderwijs in onze school. Ons 

schoolbestuur is vzw Don-Bosco Instituut. Zij is verantwoordelijk voor het algemeen 

beleid en creëert de noodzakelijke voorwaarden voor het goede verloop van de 
onderwijsverstrekking. 

 

Schoolcoördinator  

De Inrichtende Macht laat de concrete, dagelijkse leiding van de school over aan de 
schoolcoördinator. 

 

Preventieadviseur De preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die 

betrekking hebben op het welzijnsbeleid en helpt alle betrokken partijen bij de 

toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.  
 

Technisch adviseur coördinator - Technisch adviseur  

Hun taak bestaat uit het begeleiden, ondersteunen en coördineren van de verschillende 

beroepsgerichte afdelingen (BGV). 
 

Personeel 

Het administratief personeel staat de schoolcoördinator bij in het administratief 

beheren van de school.  
Het onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat alles net blijft.  

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast de klastitularis 

komt uw kind in contact met heel wat andere leerkrachten: leerkrachten geïntegreerde 

algemene en sociale vorming (GASV), beroepsgerichte vorming (BGV), muzische 

vorming, godsdienst en lichamelijke opvoeding/zwemmen. Zij werken allen samen om 

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=1374
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uw kind te begeleiden bij de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid en integratie in 

de maatschappij. 

 

Niet alleen de leerkrachten begeleiden uw kind: ook andere personeelsleden zoals het 

ondersteunend en paramedisch personeel sturen uw kind elke dag bij. Dit kan individueel 
of ondersteunend in de lessen GASV en/of BGV gebeuren. Zo wordt elk kind begeleid 

volgens zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau. 

 

Het ondersteunend personeel op school bestaat uit twee 
leerlingenbegeleiders. 

  De leerlingenbegeleider is verantwoordelijk voor het detecteren, 

signaleren en begeleiden van leerlinggebonden problemen (o.a. 

problematische afwezigheden, pesten, roken,…). 
 De leerlingenbegeleider begeleidt d.m.v. gesprekken de leerlingen in 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 Contact met ouders en betrokken hulpverleningsdiensten (CGG, Comité Bijzondere 

jeugdzorg, Thuisbegeleidingsdiensten,…). 

 De leerlingenbegeleider helpt leerlingen bij ziekte en ongevallen.  
 Verder staat de leerlingenbegeleider ook in voor alles wat leerlingenadministratie en 

leerlingenfacturatie betreft. 

 

Het paramedisch personeel op onze school bestaat uit 2 logopedisten, 2 kinesisten en 
1 orthopedagoge.  

 
Logopedisten 

 

 

 Begeleiding geven op vlak van spraak, lezen, rekenen en/of 
spelling; 

 Aanleren van het Nederlands aan anderstaligen 

 Aanleren van specifieke woordenschat in functie van 

praktijkvakken; 
 Ondersteunend werken voor GASV en BGV; 

 Bibwerking. 

 

Kinesisten 
 

 Begeleiding geven op vlak van psychomotoriek, motorische 

revalidatie; 

 Aanleren van specifieke technieken in functie van 

praktijkvakken (meetvaardigheden, motorische 

vaardigheden, …); 
 Ondersteunend werken voor BGV; 

 Opvolgen van het gezondheidsbeleid van de school 

(ergonomie, voeding); 

 Ondersteunen bij de zwemlessen (watergewenning, …); 
 EHBO; 

 Fietsen. 

 

Orthopedagoge 
 

 

 Handelingsplanning: de beginsituatie en zorgvraag van 

nieuwe leerlingen mee in kaart brengen; 

 Bijwonen van de klassenraden en opvolgen van de daar 

gemaakte afspraken (in nauwe samenwerking met de 
leerlingenbegeleiders); 

 Individuele gesprekken met leerlingen i.v.m. gedrag, 

moeilijke thuissituatie, echtscheiding ouders, pesten, …; 

 Overleg en samenwerking uitbouwen met externe diensten 

zoals het CLB, het DGGZ, een betrokken 
thuisbegeleidingsdienst, de leefgroepverantwoordelijke, …; 

 Contact met ouders: gesprekken met ouders i.v.m. gedrag 

thuis of op school, het schools functioneren. 
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Interne beroepscommissie 

Bij de voorzitter van deze commissie kunnen jullie als ouders beroep aantekenen bij een 

definitieve uitsluiting van uw zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie neemt 

dan een definitieve beslissing. De directie of de afgevaardigde van de Inrichtende Macht 
die de definitieve uitsluiting uitsprak kan NIET in deze beroepscommissie zetelen. 

 

Leerlingenraad 

Via de leerlingenraad kunnen de leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in 
verband met de school aangeven. Zo hebben de leerlingen inbreng in het reilen en zeilen 

van de school. De leerlingenraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers en een 

voorzitter die op de leerlingenraad wordt verkozen.  

 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 

Het CPBW is een adviserend orgaan dat instaat voor het welzijn van zowel leerlingen als 

het personeel. Het CPBW is vooral actief op volgende terreinen: veiligheidswetgeving, 

gezondheid, psychosociale belasting (o.a. stress, …), milieu, werkplaatsorganisatie, 

pesterijen en seksuele intimidatie.  
 

Lokaal Overlegcomité (LOC) 

Het lokaal overlegcomité heeft informatierecht, adviesrecht en onderhandelingsrecht ten 

aanzien van het schoolpersoneel. Het gaat erom de interne werking van het schoolteam 
te bevorderen en de relatie tussen het schoolbestuur en de leerkrachten te optimaliseren. 

 

Ouderraad  

Deze raad komt een aantal keren per jaar bij elkaar. De ouderraad zet zich in bij 
oudercontacten, projecten en thema’s waar ouderbetrokkenheid prioritair zijn. Elk 

schooljaar wordt  een oproep gedaan naar nieuwe participanten. Bij een startvergadering 

wordt gekeken waar deze ouders een meerwaarde kunnen betekenen binnen de 

dagelijkse schoolwerking. 
 

Pedagogische raad  

De pedagogische raad is enkel samengesteld uit leden van het lerarenteam. Zowel 

leerkrachten ASV (algemene sociale vorming) als leerkrachten BGV (beroepsgerichte 

vorming) zijn hier vertegenwoordigd. De pedagogische raad is een controlerend en 
adviserend orgaan. Enerzijds waakt zij erover dat de pedagogische doelstellingen 

waarvoor de school staat worden uitgevoerd en opgevolgd, anderzijds kan zij nieuwe 

voorstellen uitwerken en formuleren en hieromtrent advies uitbrengen naar de directie 

toe. 
 

Schoolraad 

De schoolraad bestaat uit: vertegenwoordigers van de ouders, het schoolpersoneel en de 

lokale gemeenschap. De schoolraad heeft informerende en adviserende taken in verband 
met onderwijs op onze school. De eindbeslissingen blijven wel steeds bij het 

schoolbestuur liggen. 

 

Klassenraad 

De klassenraad is de groep leerkrachten die aan uw kind lesgeeft. Zij komen onder 
leiding van de directie of zijn afgevaardigde, de klastitularis, op geregelde tijdstippen 

samen. Het leerkrachtenteam bespreekt welke aanpak het beste is voor uw kind. Het kan 

zowel gaan over het bijsturen van het leerproces als over de aanpak van storend gedrag. 

Ook het CLB kan uitgenodigd worden op deze overlegmomenten. 
 

Gelijke Onderwijskansen (GOK) 

GOK-lestijden worden gebruikt om initiatieven rond kansarmoede uit te werken. Om deze 

extra lestijden te bekomen, vraagt de school bij inschrijving het document “Verklaring op 
eer” in te vullen en te onderteken. 
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Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (Vrij CLB Aalst) 

 

 

Langestraat 12 

9300 Aalst 

Tel : 053/78 85 10 
Fax : 053/78 55 97 

info@vclbaalst.be 

www.vclbaalst.be  

 
 

De CLB-medewerkers voor de  

school zijn:  

Psycholoog : Sara De Vuyst 
Maatschappelijk werker : Nele Bourlon 

Arts : Eline De Jonghe 

Verpleegkundige : Lut Brantegem 

Hun persoonlijke contactgegevens vind 

je terug op onze website. 

Openingsuren:  

Elke werkdag van 8.30 u – 12 u en van  13 u – 

16.30 u. Maandag tot 19 u op afspraak. 

 
Sluitingperiodes: 
 Tijdens de kerstvakantie (met uitzondering 

van twee dagen die u via de school of na 
contactname met het CLB kunnen worden 
meegedeeld):  

 Tijdens de paasvakantie 
 Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en 

met 15 augustus 
 

Met het openbaar vervoer: 
Vanuit het station, lijnbus 4, richting Hof 

Zomergem, halte voorbij het OLV-Ziekenhuis 

 

Spreekuren op school :  

Mevr. Sara De Vuyst en Mevr. Nele Bourlon zijn 
aanwezig na telefonische afspraak via school of 

CLB. 

   

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken 
samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school 

bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je 

ingeschreven bent. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante 

gegevens over je uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de 
grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het CLB 

noteert de relevante gegevens in jouw CLB-dossier. 

 

Indien de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. Als je als leerling bekwaam geacht wordt (d.w.z. als je 

voldoende in staat bent om zelfstandige keuzes te maken) zet het CLB de begeleiding 

slechts voort als je hiermee instemt. Vanaf 12 jaar vermoedt men dat je bekwaam bent. 

Als je onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na 

instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen 
van de begeleiding. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

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

voor leerlingen, ouders en scholen.  
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

 

Je kan naar het CLB... 
 als je ergens mee zit of je niet goed in 

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

lichaam... ; 
 met vragen over seks, vriendschap en 

verliefdheid; 
 voor inentingen. 

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

(leerplicht); 
 voor een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs; 
 om vroeger of net later aan de lagere 

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

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

mailto:info@vclbaalst.be
http://www.vclbaalst.be/
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Op onderzoek: het medisch consult 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-

artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In 

het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het 
buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het 

eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende 

vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter 

altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraakje 

maken op een later tijdstip.  
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten 

uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan  

verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

CLB-dossier 

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met 
jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.  
 

Het dossier inkijken?  
Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je 

ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je 

jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet 

altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld 
beslist de arts.  

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd 

samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet 

voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige 
gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden 

hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de 

resultaten van de medische onderzoeken.  

Naar een andere school 

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

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

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

inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 

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

Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  

En later? 

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op jouw CLB, te tellen vanaf het laatste 

medisch onderzoek. 

Inentingen Welke inentingen kan je krijgen? 

Het CLB biedt gratis 

inentingen aan. Daarbij 
volgen we het 

‘vaccinatieprogramma’ dat 

door de overheid is 

aanbevolen. Om ze te 
krijgen moeten je ouders 

toestemming geven.  

 

   
 1e secundair 12/13 

jaar 

Hepatitis B (Geelzucht) 2x 

 3e secundair 14/15 

jaar 

Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

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

school 
6/7 jaar 

 3e lagere 
school 

8/9 jaar 

 5e lagere 
school 

10/11 

jaar 
 1e secundair 12/13 

jaar 
 3e secundair 14/15 

jaar 
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1.3 Wat bieden wij aan?  

 
Het BuSO Don Bosco is een vrij gesubsidieerde school voor buitengewoon 

secundair onderwijs. 

Onze school staat open voor jongens en meisjes vanaf 13 jaar. De meeste 

leerlingen komen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLO), een 
kleine minderheid uit het gewone basisonderwijs of uit het 

beroepssecundair onderwijs (BSO) die doorverwezen worden door het 

CLB.  

 
Onze school biedt opleidingsvorm 3 aan … 

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming en beroepsgerichte vorming 

met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. 

Het grote verschil met het gewoon beroepsonderwijs ligt in de individuele benadering, 

zowel naar inhoud, doelstelling als naar duur.  
 

… binnen type 1 en …  

Onze school richt zich tot kinderen en zoon/dochter met een licht verstandelijke 

beperking of met een algemene ontwikkelingsachterstand.  
 

… binnen type 3. 

Onze school richt zich ook tot kinderen en zoon/dochter met ernstige gedrags- en/of 

emotionele problemen. 
 

Opleidingsvorm 3 omvat 5 leerjaren en 1 jaar Alternerende Beroepsopleiding (ABO). 

 

 

Observatiefase 
 

 

 

 
Opleidingsfase (2e en 3e jaar) 

 

 

Kwalificatiefase (4e en 5e jaar) 

 

Integratiefase 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1ste jaar 

Autohulp-
mechanicien 

Grootkeuken-
medewerker 

Interieur-

bouwer 

Logistiek 
assistent 

Onderhouds-
assistent 

Autohulp-

mechanicien 

Grootkeuken-

medewerker 

Interieur-

bouwer 

 

Onderhouds-
assistent 

Alternerende beroepsopleiding 

Logistiek 
assistent 
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De observatiefase (1e jaar) 

 

 

Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar 
een eerste stap in de grote school. Daarom besteden we ook veel 

aandacht aan de opvang van deze kinderen. 

 

Alle leerlingen van het observatiejaar worden bij het begin van het schooljaar 
logopedisch en kinesitherapeutisch getest, mede om de beginsituatie te bepalen en hen 

in te delen in de verschillende klasgroepen. Bij de indeling in klasgroepen wordt dus 

rekening gehouden met hun schoolse kennis.  

 
Om de overgang naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben 

de leerlingen in het eerste jaar bij aanvang van het schooljaar instapdagen en een 

driedaagse uitstap, waardoor ze elkaar beter leren kennen.  

Tijdens het observatiejaar maken alle leerlingen, zowel jongens als meisjes, tijdens de 

lessen BGV (beroepsgerichte vorming) kennis met de verschillende opleidingen die we in 
de school aanbieden. Naast de praktijkgerichte vakken, krijgen de leerlingen ook tal van 

andere vakken. De lessentabel voor het observatiejaar ziet er als volgt uit:  

 

Vakken 1ste jaar 

Beroepsgerichte vorming (BGV): 

 Metaal 

 Hout 
 Bouw – schilderen – installatietechnieken (IT) 

 Koken 

 Logistieke activiteiten (LA) – personenzorg (PZ) 

16u 

 

 
 

 

Algemene en sociale vorming (ASV): 

 GASV 

 Godsdienst  
 Lichamelijke opvoeding 

 Zwemmen 

16u 

11u 

2u 
1u 

2u 

Totaal aantal uren 32u 

 

Om de leerlingen voor te bereiden op hun opleidingskeuze en latere beroepskeuze: 

 Bieden wij het project “leren kiezen” aan  

 Worden ze begeleid door het CLB 

 Worden ze geadviseerd door de klassenraad 
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De opleidingsfase (2de en 3de jaar) 

Vanaf het tweede jaar volgen de leerlingen de richting van hun keuze. De leerlingen 

zitten samen volgens hun gekozen opleiding. 

In het tweede en derde jaar wordt 19 uur basisopleiding beroepsgerichte vorming (BGV) 

gegeven en 13u algemene en sociale vorming (ASV). Tijdens deze fase bekwamen de 
leerlingen zich in de basistechnieken en -kennis van de gekozen opleiding. De 

lessentabellen van de verschillende opleidingen kunnen geraadpleegd worden op de 

website van onze school. 

 

Vakken 2de jaar 3de jaar 

Beroepsgerichte vorming (BGV): 
 Autohulpmecanicien (AH) 

 Interieurbouwer (IB) 

 Onderhoudsassistent (OA) 

 Grootkeukenmedewerker  (GKM) 
 Logistiek assistent (LOG) 

 
 

19u 

 

 

Algemene en sociale vorming (ASV): 

 GASV 
 VCA  

 ICT 

 Muzische vorming 

 Godsdienst  
 Lichamelijke opvoeding 

 Zwemmen 

 

 

AH IB OA GKM LOG 

5u 5u 5u 6u 5u 

1u 1u 1u / / 

1u 1u 1u 1u 1u 

1u 1u 1u 1u 2u 

2u 2u 2u 2u 2u 

1u 1u 1u 1u 1u 

2u 2u 2u 2u 2u 

 

13u 

 

Totaal aantal uren 32u 

 
De kwalificatiefase (4de en 5de jaar) 

Net zoals in de opleidingsfase wordt er 19 uur kwalificatieopleiding beroepsgerichte 

vorming (BGV) gegeven en 13u geïntegreerde algemene en sociale vorming (GASV). De 

lessentabellen van de verschillende opleidingen kunnen geraadpleegd worden op de 
website van onze school. 

 

Vakken 4de jaar 5de jaar 

Beroepsgerichte vorming (BGV): 

 Autohulpmecanicien (AH) 

 Interieurbouwer (IB) 

 Onderhoudsassistent (OA) 
 Grootkeukenmedewerker  (GKM) 

 Logistiek assistent (LOG) 

 

 

 

19u 
 

 

Algemene en sociale vorming (ASV): 

 GASV 

 VCA 

 Rijbewijs 
 HACCP 

 Muzische vorming 

 Godsdienst  

 Lichamelijke opvoeding 
 Zwemmen 

 

 

AH IB OA GKM LOG 

5u 5u 5u 5u 5u 

1u 1u 1u / / 

1u 1u 1u 1u 1u 

/ / / 1u / 

1u 1u 1u 1u 2u 

2u 2u 2u 2u 2u 

1u 1u 1u 1u 1u 

2u 2u 2u 2u 2u 

 

13u 

 

Totaal aantal uren 32u 
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Stage 

Tijdens deze fase gaan leerlingen praktijkervaring opdoen op de werkvloer, ook wel stage 

genoemd. In het 4de jaar gaan de leerlingen voor een periode van 3 weken op stage en in 

het 5de jaar gedurende een periode van 6 weken. Voor de afdeling Logistiek Assistent 

wordt ook wekelijks Extramurale Beroepsgerichte Vorming (praktijk op verplaatsing) 
aangeboden. 

 
Getuigschrift beroepsonderwijs 

Het 5de jaar eindigt met een kwalificatieproef in de gekozen opleiding en met een proef 

voor algemene en sociale vorming.  
Leerlingen die de 5 jaren met succes doormaken, krijgen een 

getuigschrift beroepsonderwijs.  

Leerlingen die dit niet behalen, krijgen een attest van verworven 

bekwaamheden of een attest beroepsonderwijs.  

 
De integratiefase (ABO-jaar) 

Na het 5de jaar kunnen de leerlingen instappen in een jaar Alternerende Beroepsopleiding 

(ABO). 

 

Wat is ABO? 
ABO betekent voluit: alternerende beroepsopleiding, d.w.z. 3 dagen onbezoldigd werken 

in een bedrijf en 2 dagen school lopen. Dit is eigenlijk een schoolse opleiding 

vervolledigen met werkervaring in een bedrijf of instelling om je kans op werk te 

vergroten. 
Voor al wie niet rijp is, te weinig sociaal vaardig of onzeker is op gebied van vakkennis, 

zal ABO een ideale overgang zijn tussen school en werkvloer.  

 

Vorming op school 
Het wekelijks aantal uren BGV en GASV bedraagt ten minste 14 lestijden (ongeveer ¾ 

BGV en ¼ GASV). De vorming op school gebeurt in functie van de werkervaring en van 

de individuele noden van de zoon/dochter. Er wordt een plan opgesteld op maat van de 

cursist.  
 

Werkervaring 

De werkervaring op het bedrijf bedraagt 24 u/week. 

Het is de bedoeling een plaats te vinden waar de kans op tewerkstelling hoog ligt of waar 

veel werkervaring kan opgedaan worden in de richting die de leerling doorlopen heeft. Ze 
wordt bij voorkeur niet in weekends of schoolvakanties gepland maar uitzonderingen zijn 

bespreekbaar in onderling overleg en mits goedkeuring van inspectie. Het bedrijf wordt 

gekozen in samenspraak met de cursist en de ABO-coördinator. 

 
Wie komt hiervoor in aanmerking? 

Alle leerlingen die een kwalificatiegetuigschrift behaald hebben of leerlingen van het 5de 

jaar waarvan de klassenraad oordeelt dat deze opleiding de kans op tewerkstelling 

verhoogt. 
 

Statuut van de cursist  

 Je bent leerling van de school en je blijft door de school verzekerd. 

 Je bent ingeschreven bij de VDAB. 

 Je geniet tijdens de opleiding een gelijkstelling met de wachttijd. Tijdens deze 
wachttijd behoud je het recht op kinderbijslag. 

 Je hebt na verloop van de wachttijd recht op wachtgelduitkering. 

 Je ontvangt een premie van 500 € bij het succesvol beëindigen van dit extra ABO-

jaar. 
 

Op het einde van het vijfde jaar organiseren de ABO-leerkrachten een informatie-avond 

rond dit bijkomende jaar.  
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1.4 (Geïntegreerde) algemene en sociale vorming  

 
De algemene en sociale vorming (ASV) bestaat voor alle leerlingen 

uit geïntegreerde ASV of GASV, godsdienst, muzische vorming, 

lichamelijke opvoeding / zwemmen en verkeer (vanaf het 4de jaar). 

Afhankelijk van de gekozen opleiding krijgen leerlingen ook VCA 
(veiligheid op de werkvloer) en HACCP (voedselveiligheid). Binnen GASV wordt 

projectmatig gewerkt rond rekenen, taal en maatschappelijke vorming. De thema’s zijn 

zo gekozen dat ze aansluiten bij de leefwereld van onze leerlingen.  

 
GASV heeft tot doel te werken aan zelfontwikkeling en sociale integratie in de 

maatschappij van uw kind. Om dit te verwezenlijken komen zowel sociale onderwerpen 

(verslaving, aids, seksuele voorlichting, milieu, ...) als meer praktische onderwerpen (op 

eigen benen staan, de bank, de gemeente, op zoek naar een job, …) aan bod. De 

zelfredzaamheid van de leerlingen wordt bevorderd door het uitvoeren van zelfstandige 
opdrachten (alleen of in kleine groepen) zowel binnen als buiten de school (winkelen, 

bankverrichtingen, opdrachten in de VDAB, ziekenfonds, …).  

Vooral in de kwalificatiefase wordt intensief gewerkt met de computer (sollicitatiebrieven, 

CV…) en het internet (info opzoeken over bv. NMBS, VDAB, OCMW, ziekenfonds enz.) om 
onze doelstelling i.v.m. integratie in de gewone samenleving te realiseren. 

 

Daarnaast is GASV ondersteunend voor de beroepsgerichte vorming. Ook de 

vaardigheden in functie van de praktijkopleiding (praktisch rekenen, maten en 
gewichten, informatie ontleden, …) worden uitgebreid behandeld.  

 

 

1.5 Beroepsgerichte vorming  

 
Op de volgende bladzijde volgt wat uitleg over de 5 opleidingen die we op school 
aanbieden. 
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Opleiding tot… Opleidingsfase  

(2e – 3e jaar) 

Kwalificatiefase 

(4e – 5e jaar) 

Tewerkstelling 

Autohulp-

mecanicien 
 

 

Handvaardigheid, 

sleutelvaardigheid oefenen.   

 

Metaalbewerking, plaatwerk, 

fiets- en bromfiets- en 

autotechniek aanleren. 

Autotechnieken verder 

uitdiepen. 

 

Las- en plaatwerk 

(koetswerk) 

 

Auto keuringsklaar maken 

(klein en groot onderhoud) 

 

Garageherstelplaats 

Onderhouds-
assistent 
(schilderen, 

installatietech-
nieken, bouw) 

 

 

Verwerven van die 

basistechnieken die de 

handvaardigheid van de 

leerlingen bevorderen. 

 

Nadruk op een gepaste 

werkhouding en kwaliteitszorg 

voor de uit te voeren opdracht 

(beroepsfierheid). 

Gericht op totaalprojecten 

waarbij het inzicht tussen de 

samenhang van de 

verschillende disciplines 

nagestreefd wordt (bv. 

project badkamer: metselen, 

voegen, pleisteren, 

betegelen, vloeren, 

schilderen en sanitair). 

 

Onderhouds-

werkman 

 

Bouwnijverheid 

 

Helpen bij schilder 

 

Interieur-
bouwer 
(binnenschrijn-

werk) 
 

 

Basisopleiding houtbewerking: 

handvaardigheid bevorderen 

(nadruk op hanteren van 

handgereedschappen: beitels, 

zagen, schaven). 

 

Machinale houtbewerking. 

Vervaardigen en plaatsen 

van binnenschrijnwerk-

elementen (binnendeuren, 

wanden, plafonds, parket, …) 

Houtindustrie 

 

Keuken- en 

badkamerinrichting 

 

Deuren- en 

ramenfabrieken 

 

Algemene 

schrijnwerkerij 

 

Grootkeuken-

medewerker 
(Werken, 
onderhouden en 

koken in 

teamverband in 
een grootkeuken) 

 

 

Systematisch aanleren van de 

basistechnieken 

(snijtechnieken, 

kooktechnieken, …). 

 

Goede werkmethode aanleren 

en leren aandacht hebben voor 

de kwaliteit van het bereiden 

van de maaltijden. 

 

Leren werken rond HACCP 

(veiligheid en hygiëne). 

 

Verschillende technieken op 

zelfstandige basis leren 

uitvoeren zoals koken, 

bakken, stomen en leren 

werken met 

keukentoestellen. 

 

Dagelijkse bereiding van de 

maaltijden op school en de 

bediening verzorgen. 

Rusthuizen, 

ziekenhuizen, 

broodjeszaak, 

traiteur, … 

 

Logistiek 

assistent 
(in ziekenhuizen 
en 

zorginstellingen) 

 

 

Basisprincipes EHBO. 

 

Technieken m.b.t. 

lichaamshygiëne en zorg op 

elkaar oefenen. 

 

Hygiënische opvolging en 

onderhoud van 

verzorgingsmaterialen, kamers 

en leefruimten. 

 

Textiel, kleding en schoeisel 

onderhouden. 

 

Huishoudelijk koken. 

Extramurale BGV (EM):  

leren functioneren op de 

werkvloer: zorghandelingen 

toepassen, materialen leren 

aanvullen en transporteren, 

maaltijden 

voorbereiden/bedelen/ 

toedienen/afruimen, 

ondersteunen van 

animatieactiviteiten. 

 

Hoofdzakelijk in rust- 

en verzorgings-

tehuizen. 

 

In ziekenhuizen. 

 

In kinderdag-

verblijven (kans is 

zeer miniem). 
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Deel 2 Onze school als opvoedings- en leefgemeenshap 
 

 

2.1 Klare afspraken en regels 

2.1.1 Inschrijvingen 

Inschrijven kan dagelijks tussen 9u00 en 15u50, na telefonische afspraak. 

Inschrijvingsprocedure 

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen je ouders en jijzelf 
kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van 

onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders 

akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het 

schoolreglement van onze school. Telefonisch inschrijven is dus 
niet mogelijk. Bij een inschrijving is minstens één ouder 

aanwezig. De ouder in kwestie moet handelen met de 

instemming van de andere ouder. De ondertekening van het pedagogisch project en het 

schoolreglement gebeurt op school. 
 

Voor inschrijving van een leerling in de school is een CLB-attest en het daarbij horend 

protocol vereist. Voor inschrijving in de afdeling Grootkeukenmedewerker is een medisch 

attest vereist. 

 
Inschrijvingsperiode 

De inschrijving van je zoon/dochter geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan tenzij 

er bij beslissing van het schoolbestuur of van de ouders, en uiteraard steeds in 

toepassing van de regelgeving, tot uitschrijving wordt overgegaan: een uitschrijving 
omwille van definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel, een uitschrijving omwille van 

veelvuldige problematische afwezigheden van een (niet-leerplichtige) leerling, een 

uitschrijving omwille van een niet-akkoordverklaring met een gewijzigd schoolreglement 

en een uitschrijving omwille van schoolverandering. 
 

Voorrangsregel (1 maart – 15 maart) 

Sommige kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven: 

1. Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook 
stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde 

adres wonen. 

2. Kinderen van personeel van de school, dus van leerkrachten, 

secretariaatsmedewerkers,… 

 
Inschrijving geweigerd? 

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een 

tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd 

uitgesloten. 
Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer 

wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt 

overschreden. 

 
Administratief dossier van de leerling 

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand 

van je administratief dossier op school. 

Als nieuwe leerling, breng je volgende documenten mee bij de inschrijving: 

 Het origineel CLB-attest en daarbij horend inschrijvingsprotocol; 
 Het attest van (buitengewoon) basisonderwijs, of een attest van gedane studies; 
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 Een officieel document zoals de identiteitskaart of de SIS-kaart waarvan een kopie 

in je dossier bewaard wordt. 

 

De school vraagt ook de handelingsplannen en rapporten op bij de vorige school om van 

bij het begin de meest geschikte zorg aan uw kind te geven. 
 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van 

de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding 

efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de 
school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar 

dat gebeurt met schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De 

privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en 

het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze laten verwijderen als ze 
niet ter zake zijn. 

Om de administratieve verplichtingen te kunnen nakomen dienen wijzigingen of 

aanvullingen (adreswijziging, nieuwe of bijkomende telefoonnummers, …) onmiddellijk 

aan de school te worden meegedeeld. 

 
Vrije leerling 

Als je niet voldoet aan de reglementaire toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je  

inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als  

vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg 
dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs kan worden behaald. 

 

 

2.1.2 Regelmatige leerling 

 
Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag 

tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. 

De vrije dagen vind je in de jaarkalender (zie bijlage). 

Ook bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen 
beschouwd. Ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te 

verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet 

deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. 

 
Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle 

lessen of lesvervangende activiteiten. In het volgend punt kan je lezen wanneer je 

gewettigd afwezig kan zijn. 

 

 
2.1.3 Afwezigheden 

 
Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school 

of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. 

Om sommige redenen mag je echter afwezig zijn. Soms is dit een recht, in andere 
gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je 

je wenden tot de schoolcoördinator. 

Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden 

telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door 
je afwezigheid lessen mist. 

Een beknopt overzicht en een stappenplan bij afwezigheden zijn ondergebracht in bijlage. 

 

Algemene regel bij afwezigheden - de bewijslast  
De algemene regel is dat je de school verwittigt wanneer je afwezig bent. Is de 

afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan 

wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je 

ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 
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Je bent gewettigd afwezig bij volgende redenen:  

(1) Bij ziekte of ongeval 

a. Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van 

voorleggen. 

 Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie 
opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en 

gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte 

maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Bij het begin van het 

schooljaar krijg je steeds een document met vier ziektebriefjes van de school. Bewaar 
deze goed in je schoolagenda. 

 Een medisch attest/doktersbriefje is nodig: 

- voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende 

kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije 
dagen zitten; 

- wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om 

medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders 

(ziektebriefje); 

- als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de kwalificatieproeven.  
- Vanaf 1 september 2013 geldt dat elke afwezigheid wegens ziekte in de week 

onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie enkel nog door een medisch attest 

gewettigd kan worden. Deze maatregel is bedoeld om het luxeverzuim rond die 

periodes tegen te gaan. 
 Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit 

de patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk 
vervalst; 

- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling 

te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het 

huishouden, … 
 Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, 

beschouwen we als spijbelen en wordt ook zo geregistreerd (B-code). Deze attesten 

zullen daarom door de school worden gesignaleerd aan de schoolarts, die het best 

geplaatst is om, rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak 

verder op te volgen. 
 De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de 

eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek 

bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je 

terugkomst. 
 Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op 

school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak 

afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van 

een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest 
indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring 

van de ouders. 

 

b. Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte ?  

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van 
het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de 

lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht 

lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak 

niet deelneemt aan de lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.  
  

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan 

kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een 

aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het 
vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast 
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lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag 

om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De 

klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.  

 

c. Vrijstelling van vakken 
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan 

lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad 

beslissen je vrijstelling te verlenen op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. 

Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal 
lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen 

(bv. theoretisch) of kan je een andere taak opleggen. 

Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de 

vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De 
klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 

 

d. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

Ben je langdurig afwezig ten gevolge van gezondheidsproblemen dan heb je onder 

bepaalde voorwaarden recht op onderwijs aan huis, met name (LET OP ! : Niet voor 
A.B.O.-leerlingen!): 

 Je dient meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig te zijn op school wegens 

ziekte of ongeval; 

 Je verblijft op een afstand van maximum 20 km van de school; 
 Via je ouders dien je een schriftelijke aanvraag in bij de schoolcoördinator op basis 

van een   medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk halftijds of meer naar school 

kan gaan, maar wel onderwijs mag volgen. 

 TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de 
week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden. 

 

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

leerjaar niet in één schooljaar volgen, dan kan de klassenraad een spreiding van het 
lesprogramma over twee schooljaren toestaan. 

 

(2) Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of 

aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de 
school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een 

doodsbericht of - brief, of een huwelijksaankondiging of –brief. 

Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je 

n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen 
zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden. 

 

(3) Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen 

 Familieraad, 
 Je moet voor een rechtbank verschijnen, 

 De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk, 

 Je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg of de jeugdbescherming (bv. plaatsing in een instelling door de 

jeugdrechter), 
 Je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, 

 Je werd preventief geschorst, 

 Je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten (zie orde- en 

tuchtreglement). 
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Er zijn bijzondere regels voor: 

(1) Topsporters 

Als je in het bezit bent van het sportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen 

afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet 

voor het volgen van wekelijkse trainingen. 
Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de 

toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie, bv. op grond van een 

selectie door een erkende sportfederatie. 

 
(2) Moslims, Joodse en orthodoxe leerlingen 

Je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – 

levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en  

schriftelijk melden aan de school.  
 

De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: 

 Ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 

 Ben je jood : 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 (1dag), het Paasfeest (4 dagen) en het 

Wekenfeest (2 dagen); 

 Ben je orthodox : Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor 

de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek 
Paasfeest. 

 

(3) Je bent lid van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering van de 

Vlaamse Scholierenkoepel vzw:  
 

Je kan deelnemen aan activiteiten verbonden aan je lidmaatschap.  

 

Afwezigheden waarvoor je de toestemming van de directie of zijn afgevaardigde 
nodig hebt. 

 Persoonlijke redenen;  

 Het overlijden van je ouders, een broer of zus, een van je grootouders, iemand die bij 

jou thuis inwoont (rouwperiode); 

 Je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of een 
sportmanifestatie (behalve voor topsporters); 

 Laattijdige inschrijving na aanvang van het schooljaar; 

 Het spreiden van curriculum over 2 schooljaren; 

 … 
 

Spijbelen kan niet!  

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. 

Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! 

Wij willen je bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor 

rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning.  

 

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen - je blijft spijbelen of bent 
zelfs spoorloos -, dan kan de schoolcoördinator steeds beslissen om je uit te schrijven 

en/of om je dossier als zorgwekkend door te spelen naar het departement Onderwijs.  

Het departement Onderwijs kan dan beslissen dat je een vrije leerling wordt. In dit geval 

beslist de schoolcoördinator over je verdere aanwezigheid op school. Als vrije leerling kan 
je geen aanspraak meer maken op een getuigschrift of attest. 

 

Vanaf het schooljaar 2007-2008 werd ook de schooltoelage afhankelijk gesteld van de 

participatie op school. Dit is één van de beleidsmaatregelen gericht op de 
spijbelpreventie. Eén van de voorwaarden inzake participatie op school om recht te 
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hebben op een schooltoelage is geen overmatig aantal schooldagen problematisch 

afwezig zijn geweest. Als je gedurende twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve 

schooldagen problematisch afwezig bent geweest (code B), zal je je schooltoelage (van 

het tweede schooljaar) moeten terugbetalen. 

 
Van school veranderen tijdens het schooljaar 

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

onmiddellijk aan de school. 

 
Je bent zwanger 

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

gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen 

weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die 
afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie p. 18). 

 

 

2.1.4 Dagindeling 

 
De school is open een half uur voor de aanvang van de lessen. 

Er is toezicht vanaf 08u30  tot 15u50. 

Ten laatste 20 minuten na het beëindigen van de lessen wordt de school gesloten. 

Buiten deze periode is er geen opvang voorzien. 
Je mag in geen enkel geval klassen of gangen betreden voor de aanvang van de lessen 

zonder voorafgaande toestemming van bevoegden.  

 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08u50-

09u40 

     

09u40-

10u30 

     

10u30-
10u40 

Speeltijd Speeltijd Speeltijd Speeltijd Speeltijd 

10u40-

11u30 

     

11u30-

12u20 

     

12u20-

13u10 

Middagpauze Middagpauze  Middagpauze Middagpauze 

13u10-
14u00 

     

14u00-

14u50 

     

14u50-

15u00 

Speeltijd Speeltijd  Speeltijd Speeltijd 

15u00-
15u50 

     

 
 

2.1.5 Engagementsverklaring 

 

Als ouders hebben jullie hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en 
opvoeding van jullie zoon/dochter. Het schoolteam zet zich elke dag in om dit 

engagement waar te maken. In ruil verwachten zij wel de volle steun van de ouders. 

Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. 

 
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders 

 

School en ouders zijn samen partners in de opvoeding van uw zoon/dochter. Het is goed 

dat u zicht hebt op de werking van de school. 
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We verwachten dat u zich als ouders samen met ons engageert om nauw samen te 

werken rond de opvoeding van uw zoon/dochter en steeds ingaat op onze uitnodigingen 

tot oudercontact. 

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet 

op de geplande momenten voor het oudercontact kan aanwezig zijn. 
 

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de 

evolutie van uw zoon/dochter. 

 
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw 

zoon/dochter. 

 

De school organiseert verschillende initiatieven van contact, communicatie en 
samenwerking met ouders. Wij verwijzen hiervoor naar puntje 3.2 Informatie en 

communicatie met ouders. 

 

Als u zich zorgen maakt over uw zoon/dochter of vragen hebt over de aanpak, dan kan u 

op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht of leerlingenbegeleider. Dit 
kan via de agenda van uw zoon/dochter of per telefoon (053/78 85 25). 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

 
Onze school bereidt jonge mensen voor op het latere leven. Het is van groot 

belang dat je later stipt op je werk verschijnt. Geen enkele baas zal 

aanvaarden dat je te laat komt, met alle gevolgen van dien.  

 
 

We willen de schooltijd optimaal gebruiken. In deze schooltijd zitten gezamenlijke 

leeractiviteiten, individuele leersessies of therapiemomenten ingebouwd. 

 
We vragen aan de ouders om het uurrooster van de school te respecteren. We vragen 

jullie als ouders om je zoon/dochter zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de 

schooltijd. In het schoolreglement verwijzen we naar puntje “2.1.3. Afwezigheden” waar 

jullie een overzicht vinden van de mogelijke gewettigde en ongewettigde afwezigheden.  

 
Het leerlingenvervoer is er op gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de 

school kunnen benutten. We vragen aan jullie, ouders, er alles voor te doen opdat de bus 

geen extra oponthoud heeft. Respecteer hiervoor het reglement voor het 

leerlingenvervoer, ondergebracht in puntje “2.1.15 Leerlingenvervoer”. 
 

We vragen aan de ouders die hun zoon/dochter zelf naar school brengen ervoor te 

zorgen dat hun zoon/dochter tijdig op school is.  

We vragen aan de ouders om hun zoon/dochter niet binnen de schooluren af te halen. 
Enkel om ernstige redenen kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens 

de schooltijd hun zoon/dochter af te halen. 

 

De aanwezigheid van uw zoon/dochter op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 

behouden van de schooltoelage. De school moet de afwezigheden van uw zoon/dochter 
doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 

Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. U kan zich niet ontrekken aan deze begeleiding. 

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. Wij zullen samen naar de meest geschikte 
aanpak zoeken. 

 

Concreet begint de school om 9.00 uur. Iedereen wordt verwacht vóór de aanvang van 

de lessen in de school aanwezig te zijn. Bij te laat komen, behalve bij vertraging van de 
schoolbus, ga je direct naar het leerlingensecretariaat. In je agenda wordt op de 
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voorziene plaats een aantekening gemaakt dat door je ouders dient ondertekend te 

worden. Bij veelvuldig te laat komen, kan de schoolcoördinator beslissen dat je moet 

nablijven op een afgesproken dag. Je ouders worden hiervan telefonisch op de hoogte 

gebracht. 

 
Individuele leerlingenbegeleiding 

 

In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere 

leerling volgens eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder 
ontwikkelen. We houden rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. We houden 

rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke 

facetten in het oog: “Welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan”. 

Daarom werken we in onze school niet met leerplannen en eindtermen, maar met 
ontwikkelingsdoelen. 

 

De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per pedagogische eenheid of per leerling 

gekozen en verwerkt in een handelingsplan. 

 
Vaak is specifiek gericht orthodidactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele 

begeleiding of therapieën, zoals logopedie of bewegingstherapie, psychische 

begeleiding… én het bijsturen en differentiëren in het leerproces is het uitgangspunt van 

het buitengewoon onderwijs. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun zoon/dochter op 
in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun zoon/dochter het wat moeilijker heeft bij 

het leren. Wij als school engageren er ons toe alle zoon/dochter zo goed mogelijk te 

begeleiden bij hun taalontwikkeling (o.a. logo, BB,…). 

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun zoon/dochter, ook in de 
vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 

 

 

2.1.6 Veiligheid op school 

 
Algemene bepaling rond veiligheid  
De school treft maatregelen betreffende brandpreventie, 

brandbestrijding en evacuatie. Regelmatig worden 

evacuatieoefeningen georganiseerd. De leerkracht bespreekt vooraf 

de richtlijnen en afspraken. De school brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt 
voor EHBO-voorzieningen. De school doet inspanningen om defecten en storingen te 

vermijden en op te sporen. 

We verwachten van je dat je de inspanningen van de school eerbiedigt en je mee inzet 

om de veiligheid op school te bevorderen. Dit kan je onder meer doen door defecten en 
storingen te signaleren. 

 

Verwijzing naar specifieke reglementen binnen de school 

Ook de specifieke reglementen voor de sportzaal en de verschillende werkplaatsen 

respecteer je. Deze reglementen hangen in deze lokalen uit en worden je bij het begin 
van het schooljaar toegelicht. 

 

Algemeen werkplaatsreglement - veiligheidsvoorschriften 

Veiligheid is belangrijk, zowel voor jou als voor de anderen binnen de school. 
Hou je daarom stipt aan de volgende algemene veiligheidsvoorschriften 

binnen de praktijklessen.  

 In de werkplaatsen draag je steeds een werkpak in propere en perfecte 

staat. 
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 Til en draag lasten volgens de instructies. 

 Bij verwonding of ongeval breng je onmiddellijk je leerkracht op de hoogte en laat 

iedere verwonding onder begeleiding onmiddellijk verzorgen in het EHBO-lokaal. 

 Machines, elektrische gereedschappen, gereedschap, ladders, stellingen, materialen 

en producten mogen slechts gebruikt worden: 
o Voor het geëigende doel; 

o Na uitdrukkelijke toestemming en onder toezicht van de begeleidende 

leerkracht; 

o Nadat ALLE gebruiks- en veiligheidsvoorschriften goed gekend zijn; 
o Waar nodig dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de 

voorschriften gebruikt worden; 

o Ze worden na gebruik op de juiste manier uitgeschakeld en/of op de juiste 

plaats terug opgeborgen. 
o De veiligheidsinstructiekaarten moeten stipt opgevolgd worden. 

o Bij elk defect, hoe klein ook, moet onmiddellijk het werk gestopt worden en 

moet het defect aan de begeleidende leraar gemeld worden. De machine of 

het gereedschap mag slechts opnieuw gebruikt worden na uitdrukkelijke 

toestemming van de begeleidende leerkracht. 
 Alle afval moet onmiddellijk gesorteerd worden en in de daartoe bestemde 

afvalbakken geplaatst worden. De werkplaats, de stockplaats en de kleedruimte 

moeten ordelijk en net gehouden worden. 

De school zorgt voor uw veiligheid. Daarom zullen overtredingen van de 
veiligheidsvoorschriften gesanctioneerd worden.  

 

 

2.1.7 Gezondheid op school 
 

Gezonde voeding 

Onze school is een gezonde school. Op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag kan je bij je leerkracht van het eerste lesuur volgende maaltijden 
bestellen:  

 een volwaardig warme maaltijd 

 een belegd broodje  

 soep 

 een gezond slaatje 
Je kan ook je eigen lunchpakket meenemen. 

 

Dagelijks vindt een fruitverkoop plaats. Een stuk fruit kost € 0,20. In de winter wordt 

op geregelde tijdstippen ook verse soep verkocht. 
 

Eigen niet-alcoholische dranken zoals water, fruitsap, enz. zijn toegelaten. 

Frisdranken zijn ten sterkste afgeraden. Energiedranken zoals Redbull en 

alcoholische dranken zijn ten strengste verboden op onze school. Bij 
schooluitstappen geldt deze afspraak eveneens. 

De leerlingen hebben de mogelijkheid om op onze school gezonde dranken en 

melkproducten te kopen tijdens de pauzes. Het nuttigen van versnaperingen en dranken 

wordt enkel tijdens de pauzes toegestaan. Kauwgom en chips zijn op de volledige 

school verboden. 
De school staat in voor de gezondheid van de leerlingen en de personen die er werken. 

We vragen uitdrukkelijk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen.  

 

Genotmiddelenbeleid 
Onze school staat in voor de gezondheid en veiligheid van de 

leerlingen en de personen die er werken. We vragen uitdrukkelijk dat 

alle betrokkenen (schoolteam, ouders en leerlingen) hun 

verantwoordelijkheid opnemen, ook ten aanzien van genotsmiddelen. 
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Met een genotmiddelenbeleid wil de school haar verantwoordelijkheid opnemen. 

Genotmiddelen kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en het welzijn 

van de jongere en op de omgeving waarin dit plaatsvindt. 

 

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de 
eigen gezondheid en die van anderen. Het welbevinden en het functioneren van de 

leerlingen staan hierbij centraal. Zo wil de school onder meer meehelpen jongeren 

weerbaar te maken in het omgaan met genotmiddelen.  

Onder genotsmiddelen verstaat de school alle legale en illegale genotmiddelen (alcohol, 
tabak, cannabis en andere illegale drugs en psychoactieve medicatie).  

 

Het genotmiddelenbeleid bestaat uit drie belangrijke pijlers: 

Regelgeving: de school heeft duidelijke regels en procedures rond genotsmiddelen 
uitgetekend in geval van overtreding en/of het vermoeden van overtreding van deze 

regels. Dit komt verder nog aan bod. 

Begeleiding: de school zal een begeleidingsaanbod uitwerken wanneer leerlingen 

problemen met genotmiddelen hebben, met aandacht en ruimte voor de specifieke noden 

van de individuele leerling. De school kan leerlingen ook een verplichte begeleiding 
opleggen. 

Educatie en structurele maatregelen: de  school wil genotsmiddelen ook bespreekbaar 

maken. De leerlingen krijgen informatie over genotsmiddelen, er wordt gewerkt aan hun 

attitude en sociale vaardigheden. Daarnaast is het een constante zorg van de school te 
werken aan een positief klas- en schoolklimaat waarin het voor leerlingen en 

leerkrachten aangenaam is om te leven en te werken. 

 

1. Regels en grenzen met betrekking tot genotmiddelen 
 

 Algemene regel: 

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, doorgeven van alcohol, cannabis en andere illegale 

drugs zijn verboden. Deze regel geldt in de school en in de nabije omgeving van de 
school. Deze regel geldt ook tijdens extramurale BGV en tijdens alle schooluitstappen. 

 

 Medicatie:  

De school mag enkel medicatie toedienen als deze het ingevulde aanvraagformulier “Mijn 

kind moet op school medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift” heeft ontvangen. De 
toediening van medicatie gebeurt op het leerlingensecretariaat (Mevr. Inge Poppe – 

Mevr. Melissa Linthout) waar een individueel overzicht per leerling wordt bijgehouden. 

  

 Rookverbod: 
Volgens het onderwijsdecreet XIX van 6 juni 2008 is er vanaf 1 september 

2009 een algemeen rookverbod tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ’s avonds op 

het volledige schoolterrein, zowel in de gebouwen als er buiten. Deze regel 

geldt ook tijdens extramurale BGV en tijdens alle schooluitstappen. 
Het bezit van tabak onder de 16 jaar is bij wet verboden. 

Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het 

orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement.  

 

2. Procedures 
 

2.1 Spontane vraag om hulp 

Wanneer een leerling met een drugsprobleem spontaan hulp vraagt , dan zal de school 

hem/haar helpen: 
 Er is een gesprek met de leerling. Er wordt afgesproken of het aangewezen is de 

ouders te contacteren. 

 Er kan een begeleidingscontract opgesteld worden met de leerling en de ouders.  

 Het CLB of gespecialiseerde hulpverleners kunnen ingeschakeld worden. 
 Er wordt nog geen tuchtdossier opgesteld. 
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2.2 Vermoeden van drugsgebruik 

Wanneer de school vermoedt dat een bepaalde leerling met een drugsprobleem kampt, 

zal ze deze leerling vanuit haar zorgbeleid benaderen: 

 Als je een verandering met betrekking tot het functioneren van een leerling opmerkt 

en er is een vermoeden van genotsmiddelengebruik, signaleer dit aan de betrokken 
leerlingenbegeleider.  

 De leerlingenbegeleider heeft een gesprek met de leerling en brengt de ouders op de 

hoogte. Dit vermoeden wordt besproken op de eerstvolgende klassenraad en/of 

tijdens de cel leerlingenbegeleiding. 
 Met de leerling wordt een begeleidingscontract afgesproken. Als de leerling en/of 

ouders geen medewerking verlenen bij het opstellen van een begeleidingscontract, 

kan de school een orde- en/of tuchtmaatregel treffen.  

 Indien nodig  zal de school in samenspraak met de leerling, de ouders en het CLB 
beroep doen op gespecialiseerde hulpverleners.  

 Verdere opvolging gebeurt door de school en/of het CLB.  

 

2.3 Bij betrapt worden op drugsbezit of –gebruik 

Wanneer een leerling betrapt wordt op drugsbezit of –gebruik (alcohol, cannabis en 
andere illegale drugs) binnen de school of op weg van school naar huis en omgekeerd 

wordt volgende procedure opgestart: 

 De leerlingenbegeleider brengt, in samenspraak met de leerling, de ouders 

onmiddellijk op de hoogte. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek op 
school. 

 De leerlingenbegeleider brengt het CLB op de hoogte. Ook de klassenraad wordt 

bijeengeroepen. 

 Er wordt een begeleidingscontract met de leerling en zijn of haar ouders opgesteld. 
Hierin worden verschillende maatregelen opgelegd aan de leerling en wordt een 

begeleidingsprocedure afgesproken. De leerling, de ouders en de schoolcoördinator 

ondertekenen dit contract. 

 Er wordt beroep gedaan op gespecialiseerde hulpverleners. 
 Verdere opvolging gebeurt door de school en/of het CLB.  

Als de leerling en/of de ouders hun medewerking bij het opstellen van een 

begeleidingscontract weigeren of als de leerling zich niet houdt aan de afgesproken 

maatregelen van het begeleidingscontract, wordt een tuchtprocedure opgestart die kan 

leiden tot definitieve uitsluiting uit de school  (bv. niet op de afspraken verschijnen met 
de externe hulpverlener, opnieuw betrapt worden op drugsbezit,…). 

 

2.4 Verhandelen of aanbieden van drugs of aanzetten tot gebruik 

Als een leerling binnen de school of op weg van school naar huis en omgekeerd betrapt 
wordt op het verhandelen, aanbieden of aanzetten tot gebruik van illegale drugs wordt 

volgende procedure opgestart: 

 De leerlingenbegeleider brengt de ouders onmiddellijk op de hoogte en maakt een 

afspraak op school. 
 De leerlingenbegeleider neemt contact op met de Sociale Dienst van de lokale politie. 

 De leerling wordt preventief geschorst. 

 De leerlingenbegeleider brengt het CLB op de hoogte. Ook de klassenraad wordt 

bijeengeroepen. 

 Er wordt een tuchtprocedure opgestart die kan leiden tot definitieve uitsluiting uit de 
school. De klassenraad kan ook beslissen een begeleidingscontract op te stellen. 

 

Zwangerschap 

In het kader van de regelgeving i.v.m. bescherming van de zwangerschap wil de school 
desgevallend aan zwangere leerlingen de nodige bescherming bieden. Ze moeten een 

zwangerschap dus melden aan de directie of afgevaardigde die het CLB of de schoolarts 

op de hoogte brengt. Voor zover nodig kunnen dan maatregelen genomen worden i.v.m. 

gezondheid en persoonlijke bescherming, met name voor de lessen praktijk, practicum, 
lichamelijke opvoeding en zo meer. 
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2.1.8 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 

 

Op onze school wordt veel belang gehecht aan het welbevinden van onze 

leerlingen. Geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag zijn bijgevolg niet 

toegelaten op onze school.  
Ongewenst gedrag en pesten wordt door onze school heel ruim verstaan: 

 

 Duwen, trekken, schoppen, slaan, vechten, bij de haren trekken, schelden, afpersen, 

roddelen, dreigen, spuwen, uitlachen, bezittingen van anderen wegnemen, 
verstoppen of vernielen, anderen uitsluiten,… worden als pesten beschouwd. 

 Het verzenden van intimiderende of beledigende berichten, mails, foto’s via 

GSM/Smartphone en andere sociale media  (Netlog, Facebook, Twitter,…) worden ook 

als pesten beschouwd. De school is NIET aansprakelijk voor boodschappen die in de 
privésfeer via sociale media worden verspreid. De school zal wel preventief optreden 

én de leerlingen wijzen op de mogelijke gevolgen. 

 Leerlingen kunnen gevraagd worden hun boekentassen en kluisjes te openen bij 

vermoeden van diefstal, drugshandel,… Indien de leerling weigert, zal de school de 

politie inschakelen. De klassenraad gaat dan over tot maatregelen. 
 

Ongewenst gedrag dient zo snel mogelijk te stoppen en begeleid te worden. Extra 

ondersteunende begeleiding kan geboden worden voor zowel leerlingen die gepest 

worden als voor leerlingen die ongewenst gedrag stellen.  
 

Zwijgen over het probleem biedt geen oplossing. Daarom vragen we: 

 Als je zelf het slachtoffer hiervan wordt, richt je je zo snel mogelijk tot een 

vertrouwenspersoon in de school : een leerkracht, de titularis, de leerlingbegeleider, 
de directie,….De school zal altijd met jou naar een oplossing zoeken. 

 Als je getuige bent van pestgedrag, ben je verplicht dit te melden aan leerkrachten, 

leerlingenbegeleider directie,... Deze zullen onmiddellijk ingrijpen en de zaak 

opvolgen. Pestgedrag melden is zeker geen klikken. 
 Als je op school zelf pest, geweld pleegt of je schuldig maakt aan ongewenst seksueel 

gedrag, zal de school onmiddellijk tussen komen. Indien nodig zal er een orde- of 

tuchtreglement worden toegepast.   

 

Ernstig grensoverschrijdend gedrag kan met een orde- of tuchtmaatregel gesanctioneerd 
worden. Bij ernstige vormen van ongewenst gedrag zullen de ouders op de hoogte 

gebracht worden. Bij ernstige feiten kunnen zowel de school als de ouders aangifte doen 

bij politie of gerecht. 

 
Bij vermoeden van diefstal, drugsdealing,… kan je worden gevraagd je boekentas te 

openen. Indien je weigert zal de school de politie inschakelen voor het doorzoeken van je 

boekentas. (Parlementair antwoord van Minister Vandenbroucke 30/3/2006) 

 
 

2.1.9  Voorkomen: netheid en kledij 

 

 Je kledij is altijd verzorgd en aangepast aan de schoolcultuur. 

 Tongpiercings zijn verboden! Zichtbare piercings worden 
afgeplakt.  

 Tatoeages mogen niet zichtbaar aanwezig zijn. 

 Aangepaste kledij is noodzakelijk voor de praktijkvakken, 

lichamelijke opvoeding (donkere broek/witte t-shirt/ 
sportschoenen) en zwemmen (zwempak/zwembroek of aansluitende short zonder 

zakken). 

 Uitdagende kledij zoals té korte rokken/shorten en té diep uitgesneden bloesjes/      

t-shirts kan niet. Buiken en schouders mogen niet zichtbaar zijn! 
 Voor veiligheid en hygiëne worden slippers niet toegestaan. 
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 Hoofddeksels en gelaatsbedekkingen zijn verboden op school. Petten en mutsen zijn 

verboden in de schoolgebouwen. 

 De school wil je persoonlijke vrijheid en smaak qua haarstijl zoveel mogelijk 

respecteren. Toch stellen we enkele eisen: je haar, kort of lang, dient steeds verzorgd 

te zijn. Extreme haarstijlen worden niet geduld. 
 

 

2.1.10 ICT op school 

 
Onze school beschikt over computers in alle klassen en een apart computerlokaal. Wij 

verwachten dat je bij gebruik van de computers de afspraken respecteert: 

 Gebruik van computers is alleen toegestaan onder begeleiding van een leerkracht. 

 Het is niet toegelaten nieuwe software op de PC’s te plaatsen en instellingen te 
wijzigen. 

 Het is niet toegelaten de hardware (PC’s, schermen, printers) af te koppelen of te 

verplaatsen. 

 Indien een leerling opzettelijke schade berokkent, zal hij deze moeten vergoeden. 

Onder opzettelijke schade of ongeoorloofde activiteiten wordt o.a. verstaan: 
- Het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware 

- Besmetten van het systeem met virussen 

- Wissen of wijzigen van instellingen en van de software 

- Hacking: het zoeken en/of verkrijgen van toegang tot systemen zonder geldige 
toelating 

- Downloaden van spelletjes, screensavers, grapjes, MP3’s,… 

- Chatten 

- Verzenden van intimiderende of beledigende mails, het verzenden van 
berichtjes,… 

 

Op het internet respecteer je de “netetiquette”: op welke wijze je ook met andere 

mensen in contact komt (bv. e-mail), je blijft ten allen tijde beleefd. Als deze afspraken 
overtreden worden, kunnen sancties volgen. 

 

 

2.1.11  Privacy: publicatie van foto’s, filmpjes,… 

 
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de 

schoolkrant en dergelijke. De bedoeling van deze foto’s is geïnteresseerden 

op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse 

activiteiten. 
 

Indien het om gerichte foto’s gaat, hebben we volgens de privacywet jouw uitdrukkelijke 

toestemming nodig. Het gaat om foto’s waarvan jijzelf, eventueel samen met enkele 

anderen het onderwerp bent. Indien het om niet-gerichte foto’s gaat, met name niet-
geposeerde, spontane foto’s, sfeerbeelden in groep (bv. een sportterrein, een 

fietstocht,…), gaan we ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie ervan. 

Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat schriftelijk aan je directie 

meedelen en zullen we je bezwaar respecteren. 

 
Deze regels gelden ook voor jou! Volgens de privacywet mag je beeld- en 

geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 

personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 

toestemming hebt van alle betrokkenen. 
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2.1.12 Persoonlijke bezittingen 

 

Geld, waardevolle voorwerpen en elektronische toestellen 

Je bent zelf verantwoordelijk indien je geld, elektronische toestellen of 

waardevolle voorwerpen meebrengt naar school en uitleent aan medeleerlingen. 
De school raadt dan ook ten sterkste af waardevolle voorwerpen mee te nemen 

naar school. Als verwacht wordt dat je geld meeneemt naar school, zal dit steeds in de 

agenda of per brief gevraagd worden. Geef het gevraagde geld onmiddellijk af aan de 

leerkracht. 
Het gebruik van een GSM, smartphone, MP3- speler, I-pod,… is verboden op 

school. Bij het betreden van de school zet je je GSM, smartphone, MP3, I-pod, 

… af. Om problemen te voorkomen verzamelt de leerkracht bij het begin van 

de les de GSM’s en andere elektronische toestellen van de leerlingen en neemt 
deze in bewaring tot het einde van de les. 

Als je betrapt wordt op het gebruik ervan, wordt je toestel in bewaring 

genomen op het leerlingensecretariaat tot het einde van de lesdag. Bij veelvuldige 

overtreding wordt een zwaardere sanctie getroffen.  

Als je te laat aankomt op school, wordt je GSM en/of andere elektronische toestellen in 
het leerlingensecretariaat in bewaring genomen. 

 

Gevaarlijke objecten 

De leerlingen brengen geen elektrische of elektronische toestellen, zak- of 
knipmessen of ander gevaarlijk materiaal mee naar school.  

De school laat niet toe dat je een shisha-pen (elektronische nepsigaret) bijhebt. 

Ballen worden niet van thuis meegebracht, deze kunnen afgehaald worden bij de 

leerlingenbegeleider.  
 

 

2.1.13 Omgangsvormen 

 
Onze school streeft een pedagogisch verantwoorde opvoeding na om uw kind te 

laten opgroeien tot een nette en beleefde jongvolwassene. De school zal uw 

kind begeleiden in het respecteren van de hierna vermelde omgangsvormen en 

leefregels. 

 
Beleefdheid  

Je meerdere dient steeds beleefd aangesproken te worden. Wie in gesprek is, wordt niet 

onderbroken. 

 
Taalgebruik  

De voertaal in onze school is het Algemeen Nederlands. Er wordt geen dialect of vreemde 

taal gesproken binnen de school. Voor anderstaligen is Nederlands praten immers de 

beste weg naar integratie en een manier om discriminatie te voorkomen. 
 

 

2.1.14 Schoolverzekering 

 

Wat dekt de schoolverzekering? 
 De school dekt de lichamelijke schade als een leerling het slachtoffer 

wordt van een ongeval: 

- op weg van en naar school (bij de kortste en veiligste weg), 

- op school zelf of bij andere activiteiten door de school ingericht 
zoals sport, schoolreis, daguitstap, projectweek, bosklassen,…). 

 De stoffelijke of materiële schade (bv. gescheurde kledij, gebroken brillen, fietsen,…) 

wordt niet vergoed.  

 De schoolverzekering vergoedt nooit opzettelijke verwondingen (bv. van 
vechtpartijen). 
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 De schoolpolis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Wat moet u doen? 

 Onmiddellijk melden aan het leerlingensecretariaat, deze zorgt voor de 

verzekeringsdocumenten.  
 Deze documenten moeten ter ondertekening aan de dokter worden voorgelegd.  

 

Bij spijbelen kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

ongevallen. 
 

 

2.1.15 Schoolkosten 

 
In de loop van het schooljaar ontvang je drie schoolrekeningen. We verwachten dat de 

rekening binnen de 14 dagen volledig betaald wordt.  

 

Om veiligheidsredenen is het verplicht tijdens de praktijklessen de passende werkkleding 

te dragen. De kosten hieraan verbonden zijn afhankelijk van de gevolgde opleiding met 
een maximumbedrag van € 80. 

 

Het bestellen en betalen van eten op school zoals warme maaltijd, belegd broodje, 

gezond slaatje, soep gebeurt dagelijks (behalve woensdag) bij de leerkracht van het 
eerste lesuur. Bij uitzondering kan betaling op rekening gebeuren. 

 

Indien je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolkosten, kunnen 

zij contact opnemen met de schoolcoördinator Mevr. Hilde Brewaeys of TAC Mevr. Hilde 
Van Herreweghe. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 

aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren een discrete behandeling van jullie 

vraag. 

 
Voor één- of meerdaagse schooluitstappen werkt de school met de schoolkansenpas of 

UiTPAS aan kansentarief. Spreek hiervoor je klastitularis aan.  

 

 

2.1.16 Leerlingenvervoer 
 

De leerlingen van het 1ste tot en met het 3de jaar kunnen gebruik maken 

van de schoolbus (door het ministerie van onderwijs georganiseerd 

gemeenschappelijk leerlingenvervoer, kern Aalst). De leerlingen van het 
4de en 5de jaar kunnen mits toestemming van de CALVO eveneens naar 

school komen met de schoolbus. Het is de leerling evenwel toegelaten op 

eigen kracht naar school te komen. De 4de en 5de jaars worden sterk 

gestimuleerd gebruik te maken van het openbaar vervoer, ABO-cursisten 
zijn dit verplicht.  

De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft de gebruikte 

vervoermiddelen, zoals fietsen, bromfietsen, zware motoren en auto’s. De leerlingen zijn 

verzekerd tegen schoolongevallen op de weg van huis naar school en omgekeerd, binnen 

een redelijke termijn en bij het nemen van de kortste weg. De leerlingen gebruiken de 
openbare weg en betreden geen privé terrein om zich van en naar school te begeven. 

De ouders wordt aangeraden een eigen familiale verzekering aan te gaan aan derden bij 

eventuele ongevallen van en naar huis met eigen vervoer. 

 
Voor vragen i.v.m. het busvervoer van de school kan je terecht bij de 

busverantwoordelijke en voor vragen i.v.m. openbaar vervoer bij de 

leerlingenbegeleiding. 
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Busreglement voor de ouders 

Aan de op- of afstapplaats 

 De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig aan de afgesproken opstapplaats 

aanwezig is zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. 

 De ouders zijn tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig zodat de tijdsregeling 
van de rit niet in het gedrang komt. 

 De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van 

instappen tot bij het uitstappen. Dus tot op het moment dat de leerling veilig in de 

bus is opgestapt dragen de ouders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling 
de volle verantwoordelijkheid. Tevens begeleiden de ouders (of vertegenwoordiger) 

hun kind bij het veilig afstappen van de bus. Na het verlaten van de bus bevinden de 

leerlingen zich niet meer onder de verantwoordelijkheid van de busbegeleider. De 

ouders van de vervoerde leerling dragen vanaf dan de volle verantwoordelijkheid en 
dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen langs 
de zijde van de weg waar de bus stopt. 

 

Bij afwezigheid van de leerling 

 De ouders verwittigen de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer/directie vooraf 
bij een voorziene afwezigheid van de leerling. 

 

Varia 
 Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus, enkel mits 

uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van het 

leerlingenvervoer/directie. 
 
 

Busreglement voor de leerlingen 
Door de dienst leerlingenvervoer worden volgende richtlijnen aan de leerlingen en de 

ouders opgelegd): 

 

Het is verplicht om… 

 De vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven 
zitten. 

 De veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus. 

 Te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleider. 

 Bij het overstappen op de overstapparking de kortste weg naar de afdelingsbus te 
nemen. 

 

Het is verboden om… 

 Te eten, te drinken, te roken of drugs te gebruiken of te verhandelen op de bus. 
 Een GSM te gebruiken op de bus. 

 Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus. 

 Deuren of ramen te openen zonder uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider. 

 Werkstukken uit de praktijklessen of ander extra materiaal mee te nemen op de bus. 

 Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus. 
 

Het is toegestaan om… 

 Muziek te beluisteren op de bus (met oortjes). De begeleiding is niet verantwoordelijk 

voor schade aan of verlies van MP3-speler of GSM. 
 

Incidenten / klachten 

 Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door 

de leerling (ouders). 
 Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief 

aan de leerlingen worden ontzegd. Dit wordt door de directeur van de school beslist. 

Let wel! Dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht. 
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 De orde- en tuchtmaatregelen van dit schoolreglement zijn ook van toepassing bij 

regelovertredend gedrag op de bus of op de parking. Zie hiervoor “2.2 Orde- en 

tuchtreglement”. 

 

 
2.1.17 Schoolingang en –uitgang 

 

De school heeft 1 in- en uitgang: Bergemeersenstraat 106. 

De ingang parking ‘Het Mezennestje’ wordt enkel gebruikt door het 
personeel. 

Als ouders kunnen jullie op de parking van ‘Het Mezennestje’ dus niet 

parkeren, ook niet kortparkeren. 

Vanaf de poort wordt er niet meer gereden op fiets of bromfiets. Bij het betreden van de 
school neemt de leerling de fiets of de bromfiets aan de hand en gaat te voet verder. 

Fietsen worden verplicht in de rekken geplaatst, bromfietsen staan op de daartoe 

voorziene plaats en zeker niet tegen de gevel aan de straatkant of op de speelplaats. De 

bromfietsen moeten veilig gestald worden, zodat ze de evacuatieweg niet hinderen.  

Niemand mag zich ophouden op de fietsen- en bromfietsenparking en je respecteert het 
materiaal. Na het stallen van fiets of bromfiets dien je onmiddellijk naar de speelplaats te 

gaan.  

 

Je bent verplicht de aanwijzingen van het personeelslid dat toezicht houdt te respecteren 
en op te volgen. 

 

Op straat rondhangen in de directe nabijheid van de schoolpoort is zowel voor als na de 

lessen verboden.  
Aan de onmiddellijke omgeving van de schoolpoort mag niet gerookt worden. 

 

Eenmaal de schoolpoort binnen mag de school niet verlaten worden zonder 

voorafgaandelijk toestemming van directie of het secretariaat. De leerlingen die niet met 
de bus komen, keren onmiddellijk huiswaarts. 

 

Het is wenselijk dat ouders of derden zich eveneens niet ophouden aan de schoolpoort 

om de schoolomgeving niet te verstoren. Bij het betreden van het schoolterrein dienen 

ouders of derden zich eerst aan te melden bij directie of leerlingensecretariaat. 
 

 

2.1.18 Speelplaats - schoolinfrastructuur 

 
De speelplaats omvat een galerij en een niet overdekte naastliggende geasfalteerde 
speelruimte, afgelijnd met witte lijnen. De leerlingen bevinden zich nooit op de 

naastliggende parking, gangen of klaslokalen tijdens de speeltijd. 

 

Hou de speelplaats netjes. Alle afval hoort in de vuilnisbak!  
Wij sorteren voor het milieu: er zijn vuilnisbakken voorzien voor PMD, voor GFT 

en voor restafval. Deponeer alles in de juiste vuilnisbak. 

 

Wij vragen respect voor het materiaal (houten tuinbanken, ballen, sportmateriaal, 
overdekking, toiletten) en gehoorzaamheid aan de toezichthoudende leerkracht. 

De toiletten zijn geen verzamelplaatsen, maar worden enkel gebruikt voor sanitaire 

behoeften.  

 

Na het eerste belsignaal om 8u50, 10u30, 13u10 en 14u50 ga je onmiddellijk in 
je rij staan. Bij het tweede belsignaal zwijgt iedereen en luistert naar eventuele 

mededelingen. 
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Je respecteert gebouwen, meubilair, machines, uitrusting, persoonlijke zaken van 

personeel en / of medeleerlingen. Indien je iets opzettelijk beschadigt, moet je de 

aangerichte schade vergoeden, ongeacht de eventuele orde- en tuchtmaatregelen. 

 

 
2.1.19 Middagpauze 

 
Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen op school. Enkel de ABO-

cursisten mogen de school verlaten tijdens de middagpauze. 

 
Iedereen blijft in de klaslokalen tot het belteken van 12u20. 

 

Tussen 12u20 en 12u25 kunnen de leerlingen gebruik maken van het toilet. 

Om 12u25 verzamelen de leerlingen zich in de rijen om gezamenlijk en onder begeleiding 
van de toezichthoudende leerkracht zich naar de refter te begeven. 

Leerlingen die warme maaltijden eten mogen onmiddellijk naar de refter gaan.  

Tussen 12u25 en 12u45 is iedereen dus aanwezig in de refter en bevindt niemand zich in 

de toiletten of op de speelplaats. 
 

Middagmaal eten gebeurt in de refter en niet ergens op de speelplaats, in de gangen of 

klaslokalen.  

Op de eerste schooldag krijg je een vaste plaats voor het hele schooljaar. 

Op school kan je belegde broodjes, gezonde slaatjes, soep en warme maaltijden kopen. 
Je kan ook je eigen boterhammen meenemen. 

Leerlingen die ’s morgens op het leerlingensecretariaat een broodje besteld hebben 

dienen zich te houden aan hun bestelling van die dag: dit houdt in dat zij zich houden 

aan hun voorkeur van broodje, niet wisselen met anderen en het die dag ook ophalen in 
de refter. 

 

Tijdens het middageten heeft men respect voor materiaal, eten, medeleerlingen en de 

toezichthoudende leerkrachten. Het nuttigen van de maaltijd gebeurt volgens de 
algemeen geldende etiquette en behoort tot de opvoedkundige taken van de school. 

Dit houdt in dat er op een rustige, beleefde manier gepraat en gegeten wordt en 

geluisterd wordt naar de toezichthoudende leerkracht bij eventuele opmerkingen. 

Om 12u45 verlaat iedereen de refter en zorgt elk ervoor dat de eetzaal net en op een 
ordentelijke manier verlaten wordt. Men luistert naar en volgt de aanwijzingen van de 

toezichthoudende leerkracht op. 

 

Na het middageten kan je deelnemen aan begeleide middagactiviteiten (voetbal, 

basketbal, samenzang, lezen, gezelschapsspelletjes, ICT,…). Bij het begin van ieder 
trimester maak je een keuze voor één of meerdere activiteiten. 

 

 

2.1.20 Veranderen van lokaal 

 
Bij veranderen van lokaal gaan leerlingen rechtstreeks naar het lokaal van het volgende 

lesuur. Dit verloopt in stilte en met orde. Je gaat tussendoor niet naar het toilet. Je 

vraagt steeds toestemming aan je leerkracht om tijdens de lessen naar het toilet te 

mogen. Je meldt je eerst aan in het leerlingensecretariaat. 
 

 
2.1.21 Besmettelijke ziekten 

 

Wanneer een leerling lijdt aan een besmettelijke ziekte, verwittigen de ouders 
zo spoedig mogelijk de school die vervolgens maatregelen zal nemen volgens 

het draaiboek “besmettelijke ziekten” (CLB). 
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Bij aanwezigheid van neten of luizen: onmiddellijk de school verwittigen en maatregelen 

nemen zoals in meegegeven brochure wordt vermeld.  

 

 

2.1.22 EHBO  
 

Kwaaltjes en kleine verwondingen worden in de eerste plaats verzorgd door 

de kinesisten in het EHBO-lokaal. Indien er geen personeel aanwezig is in 

het EHBO-lokaal meldt de leerling zich op het leerlingensecretariaat. 
Een ongeval wordt onmiddellijk gemeld op het leerlingensecretariaat. De 

eerste zorgen worden toegediend en zo nodig wordt doktershulp van het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis ingeroepen. 

Het leerlingensecretariaat zorgt voor de verzekeringsdocumenten. Deze documenten 
moeten ter ondertekening aan de dokter worden voorgelegd. De schoolverzekering 

vergoedt nooit materiële schade of opzettelijke verwondingen, bv. van vechtpartijen. 

Medewerkers en vrijwilligers zijn verzekerd tijdens de door de school georganiseerde 

evenementen. 

 
 

2.1.23 Huisdieren 

 

Het verhandelen, tonen en koesteren van huisdieren op school is niet 
toegelaten, tenzij op verzoek van een leerkracht als didactisch materiaal. 

 

 

 

2.2 Orde- en tuchtreglement 
 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken 

en de veiligheid in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren en de 

afspraken, opgenomen in het schoolreglement te doen respecteren en na 
te leven. 

 

Ook feiten die zich afspelen buiten de school, maar die toch hinderlijk zijn en een gevaar 

vormen voor het onderwijsgebeuren en niet stroken met het pedagogisch 
opvoedingsproject van de school, kunnen eveneens aanleiding geven tot volgende 

maatregelen. 

 

De school legt de nadruk op het voorkomen van problemen. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van het project “Voor alle duidelijkheid”: dit project omvat een 
leerlingvolgsysteem met tien duidelijke schoolafspraken voor alle leerlingen (zie 

schoolagenda). Overtredingen worden geregistreerd maar ook besproken met de leerling 

in kwestie tijdens een herstelgericht gesprek. 

 
 

2.2.1 Begeleidende maatregelen 

 

Wanneer je gedrag het onderwijsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de 
school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen 

voorstellen. Ze geven je een kans je gedrag bij te sturen. 

 Begeleidende gesprekken met leerkrachten en leerlingenbegeleiding. 

 Een individueel volgboekje: dit geeft je de kans om aan concreet haalbare 

werkpunten te werken in samenspraak met je ouders en de leerkrachten 
 Een begeleidingscontract: hierin vraagt de klassenraad meer 

bindende gedragsafspraken. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je 

gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met 

personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. Het 
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contract wordt wekelijks geëvalueerd met de leerling en maandelijks met de ouders 

tijdens een overleg op school. 

 Interne time out: als je gedrag dermate storend is dat lesgeven niet 

meer mogelijk is, kan je leerkracht een rustmoment voor je inlassen. Een 

leerkracht van permanentie komt je halen uit de klas en vangt je op in het 
time out lokaal. Er volgt steeds een herstelgericht gesprek tussen jou en 

je leerkracht bij wie het moeilijk liep. 

 Externe time out: is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je 

gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project buiten de school 
om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten hier wel mee akkoord gaan. Een 

korte time out duurt minimum 5 tot maximum 10 dagen. Een lange time out duurt 3 

weken. De school werkt nauw samen met De Kaai in Aalst. 

 Zorgboerderij: dit is een land- of tuinbouwbedrijf waar je gedurende een bepaalde 
tijd wordt opgevangen. Die opvang bestaat erin dat je meedoet met de gewone 

activiteiten op het bedrijf. 

 

De school hanteert een stappenplan bij overtreding van de schoolafspraken. Als 

begeleidende maatregelen niet tot het gewenste effect leiden of als de problemen zich 
opstapelen, gaat de school als volgt te werk. 

 

 1 dag uitsluiting uit de lessen met een aangepaste taak op school 

 dagen uitsluiting uit de lessen met een aangepaste taak op school 
 1 dag schorsing uit de school 

 dagen schorsing uit de school 

 dagen schorsing uit de school 

 preventieve schorsing uit de school 
 

Beslissing tot één van deze maatregelen wordt steeds genomen in overleg met de 

leerling. Alvorens over te gaan naar de volgende maatregel, krijgt de leerling telkens een 

mondelinge verwittiging. Op deze wijze creëert de school kansen tot gedragsverbetering.  
Beslissing tot bijkomende sancties met betrekking tot schoolse uitstappen is mogelijk als 

het wangedrag blijft aanhouden voorafgaand de uitstap.  

Bij ernstige overtredingen zoals het gebruiken van dreigtaal, fysieke agressie, 

wapendracht,… wordt de klassenraad samengeroepen om een maatregel te bepalen. 

Bepaalde stappen kunnen worden overgeslagen. 
 

 

2.2.2 Ordemaatregelen 

 
Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 

Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel 

worden genomen. 

 
Welke ordemaatregelen zijn er? 

 een mondelinge verwittiging; 

 een schriftelijke verwittiging via een nota in je agenda, waarmee je ouders op de 

hoogte gebracht worden en de nota ondertekenen; 

 strafwerk; 
 de tijdelijke verwijdering uit de les, je meldt je dan onmiddellijk bij de 

schoolcoördinator of zijn afgevaardigde; 

 een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les tijdens maximaal één 

lesdag; 
 een alternatieve ordemaatregel; 

 nablijven als strafstudie; 

 nablijven bij veelvuldig te laat komen; 

 … 
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Deze ordemaatregelen vormen geen volledige lijst en kunnen genomen worden door het 

bestuurs-, onderwijzend en ondersteunend personeel. 

 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

 
 

2.2.3 Tuchtmaatregelen 

 

Wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle dagen* 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

 

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels 
van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering 

vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en 

integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: 

 als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt; 

 als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
 als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. 

 

Welke tuchtmaatregelen zijn er? 

 je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken 
 voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4); 

 je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 

 

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. 
 

Hoe verloopt een tuchtprocedure? 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

 De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende 

brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. 
 Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. 

 Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de 

brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je 

tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid   
van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 

vertrouwenspersoon van jou en je ouders. 

 Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een 

termijn van drie dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. 
In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de 

tuchtmaatregel. 

 In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden. 

 

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: 

Dhr. Maurits Lievens 

Voorzitter Don Bosco BuSO 
Bergemeersenstraat 106  9300 Aalst 
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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. 

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook  

daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat  

aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door  
aan het schoolbestuur. 

 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 (enkel als de school dit toepast) het beroep is ofwel per aangetekende brief 

verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). 
 (enkel als de school dit toepast) het beroep is gedateerd en ondertekend. 

 

(enkel als de school voor dit beleid kiest) 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 

definitieve uitsluiting betwisten. 
 

 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen [zie ook ‘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. Ze 

zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier 

opnieuw inkijken. 

 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep 

heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens 

schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het 

berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens 
een schoolvakantie plaatsvinden. 

 

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

stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De 

beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. 

Het schoolbestuur 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. 
 

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: 

 We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle 

gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. 
Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. 

 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders 

schriftelijk toestemming geven. 

 Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. 
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 Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 

augustus), 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. 

o Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een 
andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. 

o 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. 

 
Wat is een preventieve schorsing? 

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele 

tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start 

van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren: 

 bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 
 wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor 

jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. 

 

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die 
beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief 

waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk 

in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve 

schorsing eenmaal verlengd worden. 
 

Wat is een herstelgericht groepsoverleg? (enkel als de school dit toepast) 

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk 

iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit 
groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben 

voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een 

tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te 

laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte. 

 
Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure 

tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of 

niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke 
of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te 

vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. 

Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven 

waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele 
praktische afspraken maken met jou en je ouders. 
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 Deel 3 Onze school als leergemeenschap 
 
 

In dit deel willen we een aantal afspraken in verband met “het leren op school” 

meegeven. Wij vinden het heel belangrijk dat je duidelijk weet wat van je gevraagd 

wordt op studiegebied. 
 

 

3.1 Persoonlijke documenten 

 
Schoolagenda 

De schoolagenda is een middel tot dagelijks contact tussen de school 
en je ouders. Het is het voornaamste document om het 

schoolgebeuren op te volgen. De school verplicht je om je agenda 

correct bij te houden. 

In de schoolagenda worden de lesonderwerpen, huistaken, 
opdrachten en mededelingen opgetekend. Het is dan ook verplicht deze elke dag mee te 

brengen naar school. 

De agenda wordt regelmatig gecontroleerd door de leerkracht. Wij vragen je ouders 

wekelijks de agenda te ondertekenen. 
Op het einde van het schooljaar wordt de agenda opgevraagd en in de school bewaard. 

Bij verlies dien je een nieuwe agenda aan te kopen en alle gegevens over te nemen. Ook 

na een afwezigheid vul je je agenda aan. 

 

Persoonlijke schooluitrusting en notitieschriften 
Bij het begin van het schooljaar wordt per klas een lijst meegegeven met de  

benodigdheden. 

Je bent verantwoordelijk voor je eigen materiaal en uitrusting. De school is 

niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 
Je schriften en werkbladen worden regelmatig nagekeken en verbeterd. 

 

Taken en opdrachten 

De visie van de school rond huiswerk is zo weinig mogelijk huistaken mee te geven. 
Indien de leerkracht je een huistaak of in te studeren les meegeeft, wordt deze steeds 

gemaakt of geleerd tegen de afgesproken dag. Redenen waarom je de huistaak 

uitzonderlijk niet kan nakomen worden door je ouders in de agenda vermeld.  
De leerkracht controleert alle werken van de leerling. Dit kan weergegeven worden door 
een paraaf, quotering of notitie. 

 

Rapporten 

Je krijgt minimum viermaal per schooljaar een rapport voor dagelijks werk. 

Dit is een schriftelijk verslag waarin cijfers de kennis, de vaardigheden en 
werkattitudes voor het lopende schooljaar weergeven. 

Het rapport wordt overhandigd door de klastitularis of de schoolcoördinator. 

Het rapport wordt ondertekend door de ouders en de eerstvolgende 

schooldag terugbezorgd aan de klastitularis.  
Op het einde van het schooljaar geef je je schoolagenda, volledig en correct 

ingevuld, af en pas dan krijg je je eindrapport mee. 

Gescheiden ouders kunnen om een kopie van het rapport vragen. Indien nodig, wordt het 

rapport vertaald. 
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3.2 Informatie en communicatie met ouders 

Oudercontacten 

Voor nieuwe leerlingen en hun ouders wordt begin schooljaar een 

algemene informatieavond georganiseerd om nader kennis te maken met 

de werking van de school en de verschillende personeelsleden (directie, 
leerkrachten, ondersteunend en paramedisch personeel), de ouderraad en 

het CLB. 

Driemaal per schooljaar organiseert de school een individueel oudercontact. De exacte 

data worden via de jaarkalender meegedeeld. Bij die gelegenheden kunnen jullie met de 

leerkrachten de prestaties en mogelijkheden van je kind bespreken. 
Ook op jullie eigen verzoek kan steeds een gesprek georganiseerd worden op school. Wij 

vragen jullie op voorhand een afspraak te maken.  

 

Jaarkalender 
De jaarkalender met de vakantiedagen en de belangrijkste activiteiten is 

ondergebracht in de schoolagenda. Meer informatie over bijzondere 

activiteiten wordt tijdig via een briefje en een sticker in de agenda 

meegedeeld. Dagelijks nazicht van de schoolagenda is dus belangrijk. 
 

Website 

Ook op de website www.donboscobusoaalst.be kan je informatie opzoeken. 

 

 

3.3 Begeleiding bij je opleiding 

 
Rol van de leerkrachten, paramedici en ondersteunend personeel 

Naast de klastitularis (de naam van de titularis wordt bij het begin van het 

schooljaar meegedeeld) is het leerlingensecretariaat een aanspreekpunt bij 

moeilijkheden op school.  
 

Binnen de school kan je bij je opleiding ondersteund worden door de logopediste als je 

moeilijkheden ondervindt met taal (spreken, lezen, schrijven,…), door de kinesisten als 

je problemen hebt met motoriek (evenwicht, handvaardigheid,…), de 

leerlingenbegeleiding en de orthopedagoge als je met sociale of emotionele 
problemen kampt (pesten, echtscheiding,…).  

Het aanbieden van bijkomende ondersteuning gebeurt steeds in nauwe samenwerking 

met de klastitularis, de klassenraad, de leerlingenbegeleiding, het CLB, … 

 
Aanvullend op de schoolinitiatieven werkt het CLB (Vrij CLB Aalst) op vraag van de 

school, van de leerling of van de ouders mee op vier domeinen: leren en studeren, de 

onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal 

functioneren.  
 

De begeleidende klassenraad 

Op regelmatige tijdstippen komt onder leiding van de klastitularis de begeleidende 

klassenraad samen.  

De klassenraad is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel, het 
ondersteunend personeel, het paramedisch personeel en de CLB-medewerker, die 

voorzien in het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Begin schooljaar stellen zij voor 

iedere leerling een orthopedagogisch handelingsplan op. Gedurende het schooljaar 

evalueert de begeleidende klassenraad de prestaties van de leerlingen en het 
handelingspan en beslist de klassenraad over de begeleidende maatregelen die zich 

eventueel opdringen. 

 

http://www.donboscobusoaalst.be/
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De begeleidende klassenraad geeft ook advies bij tuchtmaatregelen. Voor een leerling 

van school gestuurd wordt, moet de schoolcoördinator het advies van de begeleidende 

klassenraad inwinnen.  

De klassenraad kan ook zelf een voorstel voor een tuchtstraf doen. Die bevoegdheid ligt 

voor de hand, aangezien de klassenraad de nauwste contacten met de leerlingen heeft.  
 

 

3.4  De evaluatie 
 

Leerkrachten evalueren dagelijks doorheen het hele schooljaar. Op het einde van ieder 
trimester vindt een uitgebreide tussentijdse evaluatie plaats. Dit resulteert in een 

competentierapport. Evalueren gebeurt op vlak van kennis/inzicht, vaardigheden en 

attitudes. 

 
 

3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar 
 

Op het einde van het schooljaar delibereren alle personeelsleden die betrokken zijn bij je 

opleiding, samen met de schoolcoördinator en eventueel een lid van het CLB-team over 
jouw prestaties. 

 

Deze delibererende klassenraad beslist autonoom over het al dan niet verlengen van het 

leertraject van je kind. De klassenraad beslist bij meerderheid van stemmen op basis van 
de verworven competenties en attitudes van de leerling tijdens het afgelopen schooljaar. 

De eindbeslissing van de klassenraad wordt tijdens het oudercontact met de klastitularis 

en de andere betrokken leerkrachten besproken. De klassenraad zal je ook raad geven 

bij je verdere studieloopbaan. 

Bij de overgang van de opleidingsfase naar de kwalificatiefase wordt ook in overweging 
genomen of je bekwaam bent om de verschillende stageperiodes aan te vatten.  

Aan het einde van je studies geeft de klassenraad samen met de kwalificatiecommissie 

een beoordeling. Hierbij houden ze rekening met je verworven competenties en 

attitudes. 
De leden van de klassenraad zijn gebonden aan geheimhouding. Gezien het groot belang 

van de besluiten wordt verwacht dat zij objectief in eer en geweten handelen.  

 

Getuigschriften en attesten 
 

Getuigschrift beroepsonderwijs  

Je hebt de opleiding volledig afgemaakt met succes. Je mag ABO volgen. 

 
Getuigschrift verworven competenties voor de opleidingen Interieurbouw en 

Grootkeukenmedewerker.  

Binnen de opleiding Interieurbouw kan je eveneens het getuigschrift Machinaal 

houtbewerker behalen en binnen de opleiding Grootkeukenmedewerker ook het 

getuigschrift Keukenhulp en Keukenmedewerker.  
Je mag ABO volgen. Tijdens je ABO-jaar krijg je de kans om de andere competenties te 

verwerven. 

 

Attest verworven bekwaamheden voor de opleidingen Onderhoudsassistent, 
Autohulpmecanicien en Logistiek Assistent. 

Als de leerling bepaalde competenties mist, kan een attest van verworven 

bekwaamheden worden uitgereikt. Bv. Je volgt de opleiding Onderhoudsassistent, maar 

schilderen lukt niet goed. Je beschikt met andere woorden niet over voldoende 
competenties om het getuigschrift beroepsonderwijs te behalen. Dan kan je wel een 

attest van verworven bekwaamheden voor bouw en installatietechnieken verwerven en 

worden deze vaardigheden goed in de verf gezet. 
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Je mag ABO volgen mits beslissing klassenraad. Tijdens je ABO-jaar krijg je de kans om 

de andere competenties te verwerven. 

 

Attest beroepsonderwijs 

Dit is een bewijs van gedane studies (bv. traject niet volledig afgelegd, teveel afwezig). 
Je kan je 5de jaar hernemen om het getuigschrift te behalen. 

 

Beroep tegen de beslissing van de delibererende klassenraad 

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een 
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke 

beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan 

kunnen je ouders de volgende procedure volgen. 

 
Stap 1: de ouder (of de meerderjarige leerling) heeft uiterlijk drie werkdagen, vanaf de 

bekendmaking van de uitslag, om de beslissing te betwisten. Dit gebeurt in een 

persoonlijk onderhoud. Na dit persoonlijk onderhoud kan de kwalificatiecommissie 

opnieuw bijeenkomen. 

 
Stap 2: als na het persoonlijk onderhoud of na de nieuwe samenkomst van de 

kwalificatiecommissie de betwisting blijft bestaan, dan moet de ouder (of de 

meerderjarige leerling) uiterlijk binnen de drie werkdagen na het gesprek of na de 

betekening van de beslissing van de kwalificatiecommissie -aangetekend- beroep 
instellen bij de beroepscommissie. 

 

Stap 3: deze beroepscommissie voert een onderzoek uit en deelt de beslissing van dat 

onderzoek mee aan de inrichtende macht. De inrichtende macht beslist of de 
kwalificatiecommissie wel of niet opnieuw dient samen te komen met het oog op het 

nemen van een definitieve beslissing. Indien de kwalificatiecommissie opnieuw dient 

samen te komen om een definitieve beslissing te nemen, dient dit te gebeuren uiterlijk 

op 15 september van het daaropvolgend schooljaar. De beslissing wordt onmiddellijk 
gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de ouder (of de meerderjarige leerling). 

 

 

3.6 De Leerplicht 

De leerplicht eindigt: 

 Ofwel bij het behalen van een kwalificatiegetuigschrift. 

 Ofwel bij het behalen van een attest van gedane studies en de leeftijd van 18 jaar 
bereikt hebben (leerlingen die een attest behalen en nog geen 18 jaar zijn op 30 juni 

blijven leerplichtig tot hun 18de verjaardag). 

Elke leerling die als regelmatige leerling afstudeert, met een kwalificatiegetuigschrift of 

met een attest, komt in aanmerking voor een inschrijving in de VDAB en heeft recht op 

een inschakelingsuitkering (stempelgeld). Op te merken valt dat een leerling die het 
vijfde jaar beëindigt met een attest ook 18 jaar moet zijn geworden vooraleer een 

inschrijving bij de VDAB mogelijk wordt. 

 

 

 


