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Schoolreglement: aanvullingen schooljaar 2017-2018 

 

Beste ouder, 

Beste leerling,  

 

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

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

Jullie kunnen het volledige schoolreglement en de aanvullingen bekijken op de 

schoolwebsite: www.donboscobusoaalst.com 

Een papieren schoolreglement kunnen jullie vragen op het leerlingensecretariaat. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Mevr. Hilde Brewaeys (coördinator) 
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Wie is wie? (p. 4 – schoolreglement) 

 

Het schoolbestuur vzw Don Bosco BuSO 

Bergemeersenstraat 106 

9300 Aalst 

 

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

 

Contactpersoon op school 

Nele Bourlon : nele.bourlon@vclbaalst.be -    053 78 85 10 

 

Chathulp  

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

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

meegerekend. 

 

Inschrijvingen en toelatingen (p. 15 – schoolreglement) 

De leerlingen van de afdeling grootkeukenmedewerker - die geregeld met voeding te maken 

hebben - moeten een medisch attest hebben. Het nodige document wordt per 1 september 

meegegeven aan de leerling. 

Afwezigheden (p. 16 – schoolreglement) 

Wat als je afwezig bent tijdens de kwalificatieproef 

Als je gewettigd afwezig was tijdens de kwalificatieproef, beslist de directeur of zijn 

afgevaardigde samen met de klassenraad of je deze proef moet inhalen. Hij beslist dan ook 

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

 

Praktijklessen en stages inhalen 

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen dat je gemiste lesuren 

praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij 

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

 

 

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

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan 

bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen 

lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leraar LO zien 

wat je wel en niet kan in de lessen. 

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften geen LO kan volgen, dan kan de 

leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast 

lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal 

volgen ofwel de lessen LO op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een 

aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds 

de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak LO. De klassenraad zal de 

vraag onderzoeken, dit is echter geen recht. 

Gezondheid op school: genotmiddelenbeleid (p. 23 – schoolreglement) 

Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. De e-sigaret maakt jongeren 

vertrouwd met het ritueel en de handeling van roken. De stap naar een verslaving wordt veel 

kleiner. 

Privacy (p. 27 – schoolreglement) 

 

Bewakingscamera’s 

Wij maken gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Enkel grondige reden kan iedereen vragen 

om die beelden te zien. 

 

Doorzoeken van lockers 

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de 

inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren. 
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Schoolkosten (p. 29 – schoolreglement) 

 

De school stelt twee keer per schooljaar een schoolrekening op:  

- 1e trimester (september – december) 

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

De ABO-cursisten krijgen één schoolrekening. 

 

Ouders ontvangen de schoolrekening met het kerstrapport of per post. 

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

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

 

Mevr. Hilde Van Herreweghe is de aanspreekpersoon bij problemen met betalen. 

 

Kosten per jaar en per opleiding 

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

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

IB, OA en ME (max. €10). 

OBSERVATIE 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

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

LOGISTIEK ASSISTENT (LOG) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €22,50 (werkbroek) 

€10 (polo) 

€20 (agenda + kopies) 

€15 (kookles) 

€20 (kopies) 

€20 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

3e jaar  €20 (agenda + kopies) 

€15 (kookles) 

€20 (kopies) 

€20 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

4e jaar  €20 (agenda + kopies) 

€10 (kookles) 

€20 (kopies) 

€20 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

5e jaar  €20 (agenda + kopies) 

€15 (kookles) 

€20 (kopies) 

€15 (kookles) 

€15 (werkstukken) 

GROOTKEUKENMEDEWERKER (GKM) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €36,5 (schoenen) 

€26,10 (vest) 

€24,5 (broek) 

€12 (bavet) 

€20 (kopies) 

€15 (bijdrage 

keuken) 
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€10 (polo) 

€ 20 (agenda + kopies) 

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

€15 (bijdrage 

keuken) 

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

€15 (bijdrage 

keuken) 

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

€15 (bijdrage 

keuken) 

AUTOHULPMECANICIEN (AH) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €26 (werkschoenen) 

€17,50 (broek) 

€10 (polo) 

€25 (fleece)  (NIET 

VERPLICHT) 

€ 20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€30 (werkstukken) 

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

€20 (werkstukken) 

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

€10 (werkstukken) 

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

€10 (werkstukken) 

INTERIEURBOUWER (IB) 1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €26 

(veiligheidsschoenen) 

€17,50 (werkbroek) 

€10 (polo) 

€20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€30 (werkstukken) 

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

€20 (werkstukken) 

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

€10 (werkstukken) 

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

€10 (werkstukken) 

METSELAAR (ME) / 

ONDERHOUDSASSISTENT (OA) 

1e schoolrekening 2e schoolrekening 

2e jaar  €26 (werkschoenen) 

€17,50 (broek) 

€10 (polo) 

€20 (agenda + kopies) 

€20 (kopies) 

€10 (werkstukken) 

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

€15 (werkstukken) 

4e jaar  €20 (agenda + kopies) €20 (kopies) 
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€15 (gebruikt 

materiaal) 

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

€15 (gebruikt 

materiaal) 

ABO-CURSISTEN Schoolrekening 1 

Autohulpmecanicien  Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

Interieurbouwer Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

Metselaar / Onderhoudsassistent Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

Logistiek Assistent Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

Grootkeukenmedewerker Werkkledij indien nodig 

€10 (kopies) 

 

Andere kosten  

Schoolagenda 5 euro (bij verlies van agenda) 

Sportdag Maximum 5 euro 

Schoolreis Maximum 20 euro 

Projectdag Maximum 2 euro 

Meerdaagse uitstappen 

 

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

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

5de jaar: maximum 90 euro (bosklassen) 

ABO: maximum 180 euro (buitenlandse reis) 

 

Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment gewettigd afwezig bent, zullen we de 

kosten terug betalen. (via schoolrekening?) 

 

Studietoelage en kansenpas 

Vraag info of afspraak bij mevr. Pascale of mevr. Melissa (053 78 85 25). Zij helpen je 

verder. 

 

Beroep tegen een tuchtmaatregel (p. 35 – schoolreglement) 

 

De samenstelling van de beroepscommissie blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, 

tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid nodig zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 
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Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. 

 

Klachtenregeling (p. 37 – schoolreglement) NIEUW!! 

 

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van 

ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen 

of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met Mr. Lievens Maurits (voorzitter Don 

Bosco BuSO). 

 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een haalbare oplossing. Als dat wenselijk is, 

kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar 

om tot een oplossing te komen. 

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, 

dan kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen dan de klachtencommissie. Deze 

commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen 

en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 

niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het 

indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat  van de 

klachtencommissie: 

 

Klachtencommissie 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan ook worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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De commissie zal de klacht behandelen als ze aan volgende voorwaarden voldoet: 

 De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden 

plaats hebben gevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

 De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur. 

 De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

 De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten een 

klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 

vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te 

gaan. 

 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de klachtencommissie vallen. De 

volgende zaken vallen NIET onder haar bevoegdheid:  

o Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 

procedure (bv. betrekking hebben over een misdrijf) 

o Klachten die betrekking hebben over het algemeen beleid van de overheid of 

op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of 

reglementen 

o Klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al 

dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden 

o Klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 

een evaluatiebeslissing,…) 

 

Het verloop van de procedure bij de klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat  beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 

klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds  

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de klachtencommissie kan je niet in beroep 

gaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

Persoonlijke documenten (p. 38 – schoolreglement) 

 

Brievenmappen 

Begin schooljaar krijgen de leerlingen een brievenmap. Brieven worden meegegeven op 

vrijdag. Controleer dan zeker de brievenmap. 

 

Rapporten  

De leerlingen krijgen vier rapporten: 

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

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

paasvakantie, vóór zomervakantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Meer uitleg over de rapporten vind je bij het rapport zelf. 

 

Oudercontacten 

De school organiseert drie oudercontacten: 

 Een algemene ouderavond in september (kennismaking, school- en klaswerking) 

 Twee individuele oudercontacten in december en in juni (rapport) 

De datums worden via de kalender meegedeeld. 

 

Begeleiding bij je opleiding (p. 39 – schoolreglement) 

 

Een aangepast lesprogramma 

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften één of meerdere vakken 

(tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan 

betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat 

je een ander vak zal volgen.  
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De deliberatie: beroep tegen de beslissing van de delibererende klassenraad (p. 41 – 

schoolreglement) 

 

Stap 1: je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan. Dat kan ten laatste de derde dag  na 

de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling 

vinden jullie in de jaarkalender. We geven het rapport altijd aan je ouders of jouzelf mee. 

 

Stap 3: de periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen wordt tijdig meegedeeld. 

Het is enkel mogelijk een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

De samenstelling van de beroepscommissie blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, 

tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid nodig zou zijn om een plaatvervanger 

aan te duiden. 

 

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

schoolreglement) 

 

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

georiënteerd. De klassenraad geeft een advies. Er zijn twee mogelijkheden: 

 

 Mogelijkheid 1: verlenging inschrijving in buitengewoon onderwijs (basisaanbod). 

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

het bestaande verslag aan. 

 

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

aanpassingen kunnen deze leerlingen het gemeenschappelijk curriculum volgen. 

Voor deze leerlingen wordt een individueel handelingsplan uitgewerkt. Het CLB stelt 

een nieuw gemotiveerd verslag op. 

 

Meer uitleg wordt gegeven tijdens de algemene ouderavond in september. 

 

 

 

 



DON BOSCO BuSO 
Bergemeersenstraat 106  -   9300 AALST 

 
Tel: 053 78 85 25 
Website: www.donboscobusoaalst.com 
Email: donboscoaalst.buso@gmail.com 

11 
 

 

Afkortingenlijst bij schoolreglement 

ABO   Alternerende beroepsopleiding 

AH Autohulpmechanicien 

ASV Algemeen sociale vorming 

BB bijscholing en begeleiding 

BGV    Beroepsgerichte Vorming 

BSO   Beroeps Secundair Onderwijs 

BuSO   Buitengewoon Secundair Onderwijs 

BuLO   Buitengewoon Lager Onderwijs 

bv.    Bijvoorbeeld 

CALVO Commissie voor Advies van het Leerlingenvervoer van het 

Buitengewoon Onderwijs 

CGG / DGGZ  Centrum Geestelijke Gezondheid / Dienst Geestelijke  

   Gezondheidszorg 

CLB   Centrum voor leerlingenbegeleiding 

CPBW Comité voor preventie en bescherming op het werk 

d.i.   dat is 

d.w.z.   Dat wil zeggen 

e.d   En dergelijke 

EHBO    Eerste Hulp Bij Ongevallen 

EM   Extramurale   

enz.    Enzovoort 

GASV    Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming 

GFT Groenten-, Fruit- en Tuinafval 

GKM Grootkeukenmedewerker 

GOK Gelijke onderwijskansen 

 



DON BOSCO BuSO 
Bergemeersenstraat 106  -   9300 AALST 

 
Tel: 053 78 85 25 
Website: www.donboscobusoaalst.com 
Email: donboscoaalst.buso@gmail.com 

12 
 

HACCP  Hazard Analyses and Critical Control Points / voedselveiligheid 

IB Interieurbouwer 

ICT   Informatie –en communicatietechnologie  

i.p.v   In plaats van 

i.v.m.    In verband met 

LA Logistieke activiteiten 

LOC Lokaal Overleg Comité 

LOG Logistiek assistent  

logo Logopedie / logopedist 

ME Metselaar 

n.a.v.   Naar aanleiding van 

NMBS Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen. 

o.a.   Onder andere 

OA Onderhoudsassistent 

OCMW Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

PC Personal Computer 

PMD Plastiek, metaal en drankkartons 

POV   Praktijk op verplaatsing 

PZ Personenzorg 

TAC Technisch Adviseur Coördinator 

t.a.v.   ter attentie van  

TOAH Tijdelijk Onderwijs Aan Huis 

VCA  Veiligheid, gezondheid, milieu checklist aannemers  

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  
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