
 

   

 

1 

    

HET SCHOOLREGLEMENT 
 
       HEILIG-HARTCOLLEGE  

      Heist-op-den-Berg  

      vzw KOBA de Nete 

     Schooljaar 2018-2019 

 
 

 

 

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind 

je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze 

school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over 

afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. 

Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde 

deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen 

werden besproken op de schoolraad. 

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan 

met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het 

schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er 

wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders 

opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat 

niet nodig. 

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het 

schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf 

beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het 

schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de 

directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid 

van het directieteam, een graadcoördinator … 
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DEEL I ― PEDAGOGISCH PROJECT EN 

ENGAGEMENTSVERKLARING 

1 PEDAGOGISCH PROJECT 

Vanuit een hedendaagse katholieke inspiratie willen wij: 

 

 een hartelijke school zijn, met respect voor en openheid naar 

iedereen; 

 

 kwaliteitsvol onderwijs verstrekken met aandacht voor de 

toekomst van de leerlingen; 

 

 werken aan de vorming van competente mensen met 

verantwoordelijkheidszin die willen en kunnen samenwerken met 

anderen; 

 

 samen met de ouders voor een opvoeding zorgen die elke leerling 

de kans biedt om zijn/haar talenten te ontplooien; 

 

 een onderzoekende geest, een horizon-verruimende spirit en 

interesse voor levenslang leren promoten; 

 

 een rustige en ordelijke omgeving aanbieden waar leerlingen en 

personeel zich kunnen thuis voelen; 

 

 leerlingen in contact brengen met de katholieke waarden en 

geloofstraditie en zo een antwoord aanreiken op de grote 

levensvragen; 

 

 leerlingen laten groeien tot wereldburgers met een brede kijk 

op de globale maatschappij en daardoor aandacht en bekommernis 

ontwikkelen voor mondiale problemen. 

 

Wij willen deze intenties communiceren, opdat deze duidelijk zouden 

zijn voor onze leerlingen en hun familie. 

Zo durven wij erop rekenen dat zij ons project mee ondersteunen. 
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Onze missie zien wij kaderen binnen de opdrachtverklaring van het 

katholiek onderwijs, waarvan de integrale tekst beschikbaar is op de 

website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. 

2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 

Beste ouders 

 

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij 

bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele 

periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. 

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: 

 

 binnen de katholieke scholengemeenschap ‘Ter Nethe’, waartoe 

onze school behoort; 

 

 met de schoolraad van onze school. 

 

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw 

kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn 

school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze 

school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in 

partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.  

2.1  Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 

In de loop van het schooljaar worden oudercontacten met de 

klassenleraar georganiseerd: 

 na de eerste klassenraden in oktober voor leerlingen die een 

mededeling van de klassenraad kregen; 

 

 na de proefwerkperiode einde eerste trimester: de 

studieresultaten, de studiehouding en mogelijk het gedrag van 

de leerling worden besproken;  
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 einde schooljaar: het door de delibererende klassenraad 

toegekende oriënteringsattest wordt meegedeeld. Aan de hand 

van de studieresultaten en de studiehouding van de leerling 

wordt met het oog op het volgende schooljaar de studiekeuze, 

voor zover bekend, besproken.  

 

Begin tweede trimester wordt een oudercontact met de vakleerkrachten 

voorzien. De vakleerkracht geeft toelichting bij de 

studieresultaten. Mogelijk wordt een voorstel tot remediëring 

afgesproken. 

Voor elk van deze oudercontacten worden de ouders schriftelijk 

uitgenodigd. De brief met uitnodiging wordt met de leerling 

meegegeven. De ouders delen aan de school tijdig (via Smartschool) 

en volgens de afspraken mee of ze al dan niet zullen aanwezig zijn 

op het oudercontact. Afmeldingen wegens overmacht worden telefonisch 

gemeld op het secretariaat. 

Individuele oudercontacten kunnen zowel op vraag van de ouders als 

op vraag van de school worden georganiseerd. De initiatiefnemer 

neemt hiervoor telefonisch of via mail contact op met de andere 

partij. 

2.2  Wederzijdse afspraken over de regelmatige 

aanwezigheid en het spijbelbeleid 

 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we 

dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt 

aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat wordt 

gevolgd. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten 

enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze 

meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om 

zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent 

dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten 

we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te 

laat komen kan worden gesanctioneerd met een orde- of 

tuchtmaatregel. 

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet 

kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten 

of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt 

u terug in het schoolreglement onder ‘Afwezigheid’ (deel II, 

punt 3.1) 

Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de 

leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig 
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zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet 

ze worden terugbetaald 

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien 

dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de 

school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd 

aanwezig is. 

 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen 

als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de 

school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen 

met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht 

bovendien uw actieve medewerking bij eventuele 

begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 

 

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als 

zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie 

van onderwijs. In het kader van ons protocol met de politie 

werden de volgende afspraken gemaakt:”t.a.v. de jongere die 

aanhoudend spijbelgedrag vertoont, zal door politie en parket 

steeds een passende reactie worden gegeven”.  

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze 

begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een 

tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het 

onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de 

school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld 

omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor 

de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind 

verblijft. 

 

2.3  Wederzijdse afspraken over vormen van individuele 
leerlingenbegeleiding 

Leerlingen met problemen op studievlak kunnen terecht bij de 

vakleerkracht, de klassenleraar of de leerlingbegeleider. Mogelijk 

wordt ook de CLB-medewerker betrokken of wordt de problematiek van 

uw kind besproken op de cel leerlingenbegeleiding. Voorstellen tot 

remediëring worden met de leerling en de ouders overlegd. 

Voor problemen op socio-emotioneel vlak kan u of uw kind terecht 

bij de klassenleraar, een vakleraar, de leerlingbegeleider, het 

secretariaat of de directie. Mogelijk wordt ook de CLB-medewerker 
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betrokken of wordt de problematiek van uw kind besproken op de cel 

leerlingenbegeleiding. 

In overleg met de leerling en de ouders zal steeds worden gezocht 

naar de meest aangewezen vorm van individuele begeleiding. Indien 

de problematiek van die aard is dat noch de school noch het CLB in 

de mogelijkheid verkeert de leerling adequaat te begeleiden, zal u 

het advies krijgen externe hulp in te roepen. Wij verwachten hierbij 

een positieve medewerking van de leerling en zijn ouders en wij 

rekenen er op dat zij onze inspanningen naar waarde schatten.  

2.4  Positief engagement ten aanzien van de 

onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het 

Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt 

om Nederlands te leren, ook buiten de school.  

Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, 

is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de 

schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij 

verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende 

taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 
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DEEL II ― HET REGLEMENT 

1 DE INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind 

je terug op onze website. 

Onze school bestaat uit 4 verschillende administratieve scholen die 

nauw samenwerken. Een inschrijving in de ene school voor gewoon 

onderwijs geldt meteen ook voor de andere scholen voor gewoon 

onderwijs. We kunnen een maximumcapaciteit vastleggen of een 

onderdeel volzet verklaren. 

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons 

ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: 

 wanneer je zelf onze school verlaat; of 

 

 wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van 

school wordt gestuurd; of 

 

 een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke 

aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk 

programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg 

met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat 

geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een 

individueel aangepast programma haalbaar zien; of 

 

 jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van 

het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde 

van het lopende schooljaar; of 

 

 je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt [3.1.10].  

 

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk 

schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons 

blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover 

vind je in deel III.  
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Voor de leerlingen van Verzorging-voeding en Organisatiehulp is een 

verklaring van medische geschiktheid nodig. Voor de leerlingen van 

Verzorging-voeding wordt dit schoolintern geregeld: de schoolarts 

levert het attest af. 

De leerlingen van 5 Organisatiehulp en nieuwe leerlingen in 6 

Organisatiehulp krijgen een volledig medisch onderzoek en de nodige 

inentingen bij IDEWE. Vooraf doet hun huisarts een bloedafname om 

de antistoffen hepatitis te bepalen. De leerlingen krijgen steeds 

eerst de nodige documenten en uitleg van de school. 

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór 

de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden.  

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een 

andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is 

vastgelegd. Daarna kan je enkel in uitzonderlijke gevallen 

veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere 

studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 
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2 ONZE SCHOOL 

2.1  Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en 

verlofregeling 

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit 

schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement. 

 

 Eerste belsignaal Start van de lessen 

Begin 1ste lesuur 8.25 uur 8.30 uur 

Begin 2de lesuur  9.20 uur 

Onderbreking  10.10 uur 

Begin 3de lesuur  10.20 uur 

Begin 4de lesuur  11.10 uur 

Middagpauze  12.00 uur 

Begin 5de lesuur 12.55 uur 13.00 uur 

Begin 6de lesuur  13.50 uur 

Onderbreking  14.40 uur 

Begin 7de lesuur  14.50 uur 

Begin 8ste lesuur  15.40 uur 

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen 

afwijken van de normale dagindeling. Dit kan enkel na toestemming 

van de directeur. Vb. bij afwezigheid van een leerkracht (bij 

heirkracht, overmacht of ziekte) kunnen de lessen later starten. 

Ouders en leerlingen worden in dat geval ten laatste de lesdag 

voordien via een smartschoolbericht verwittigd. Indien het 

organisatorisch niet haalbaar blijkt om in een lesvervangend 

programma te voorzien kunnen eveneens per uitzondering de lessen 

beëindigd worden na het 6e lesuur. Ook in dat geval worden de ouders 

ten laatste die lesdag via een bericht op smartschool verwittigd.  

 

Tijdens de lessen mag je -behoudens medische redenen of gesprekken 

met coördinator, CLB of directie- het leslokaal niet verlaten. Je 

blijft dus onder toezicht van je leerkracht. 
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Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we 

middagactiviteiten die aansluiten bij ons pedagogisch project. De 

data vind je terug in de jaarkalender. Deelname aan deze 

middagactiviteiten is niet verplicht. 

 

20 minuten voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op 

het schooldomein. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. 

Na de schooluren is er in toezicht voorzien tot 16.30 uur. 

 

2.2  Beleid inzake extra-murosactiviteiten 

In de kalender van Smartschool staan een aantal activiteiten vooraf 

gepland. Andere extra-murosactiviteiten worden tijdig aangekondigd 

per brief aan je ouders. De brieven geven steeds aan hoe de 

activiteit kadert in de leerplannen en/of eindtermen. Afwezigheid 

kan enkel bij ziekte mits indienen van een medisch attest. 

 

2.3  Schoolrekening  

Conform de GDPR-wetgeving: De school heeft niet het recht om de 

onderlinge afspraken tussen de ouders te verwerken betreffende de 

financiële regeling voor de kinderen. Ouders zijn, ongeacht hun 

burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken 

om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op 

een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens 

zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie 

beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet 

volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 

restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar 

gemaakt hebben. 

Daar de overheid niet alle kosten die een vrije school voor het 

onderwijs maakt vergoedt, noch alle diensten die de school levert 

subsidieert, dient onze school bijdragen aan je ouders te vragen 

voor bepaalde gemaakte onkosten en geleverde diensten. In bijlage 

van dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen 

die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat 

zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. 

 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen 

moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het 
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betalen van kopieën… Zaken die de school als enige aanbiedt, 

bijvoorbeeld sporttenue met logo, koop je verplicht aan op school. 

Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kan kopen. Je 

kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze via de school 

aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. 

 

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet 

verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan 

moet deelnemen. Als je deze aankoopt of je neemt deel, dan moeten 

jij of je ouders deze uitgaven betalen. 

 

Tot de bijlage horende bijdrageregeling geeft een lijst weer met 

richtprijzen. Hier baseert het schoolbestuur zich op de kosten van 

het voorbije schooljaar om een zo correct mogelijke inschatting te 

maken. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet 

op voorhand. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van 

de richtprijs zal liggen. Het schoolbestuur baseert zich voor het 

bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit 

vorig schooljaar kostte. 

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

 

 

 

 

Voor de betaling van de schoolrekening hebben we twee systemen: 

- Onze standaard werkwijze: Driemaal per jaar, in oktober, maart 

en juni, ontvangen je ouders een schoolrekening. De eerste twee 

rekeningen van oktober en maart zijn voorschotten op de 

algemene rekening van het schooljaar in juni. De voorschotten 

zijn gebaseerd op de kosten uit de bijdrageregeling.  

- De mogelijkheid tot spreiding van betaling op aanvraag: Via 

een afspraak met de financiële dienst van onze school kan u 

een op maat gemaakt afbetalingsplan bekomen. Wij werken met 

vaste maandelijks te betalen bedragen tot aan de 

eindafrekening. Dit is ook mogelijk voor de betaling van 

reizen.  

 

We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening:  

 

We verwachten dat zowel de voorschotten als de afrekening tijdig 

(binnen 21 dagen) en volledig worden betaald.  

 

Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden 

tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders 

kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. Als er 

tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de 

schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke 
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schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet 

volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende 

saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling hebben 

gemaakt. 

 

Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van 

de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de financieel 

directeur. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken 

over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je 

ouders een discrete behandeling van jullie vraag. 

 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk 

onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat 

de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere 

stappen ondernemen. Ook dan willen we in eerste instantie samen 

zoeken naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen 

we overgaan tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling.  Vanaf dit moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet is 

betaald. 

 

Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, 

zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren 

is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 

schoolrekening. Bij het deelnemen aan niet-verplichte reizen is het 

belangrijk tijdig te laten weten dat je niet zal deelnemen. In 

bijlage bij de bijdrageregeling kan je een tabel vinden die 

weergeeft welk percentage van de gemaakte kosten je ouders dienen 

te betalen bij het te laat doorgeven van afwezigheid. Enkel geldige 

redenen, (b.v. ziekte, gestaafd door een geldig attest…) kunnen door 

de school aanschouwd worden als reden om de kosten volledig op zich 

te nemen.  

Als je niet deelneemt aan verplichte reizen (binnen de 

bijdrageregeling) kan je alleen een bedrag terugkrijgen wanneer er 

een gegronde reden is (vb. ziekte, sterfgeval, e.d.) 

2.4  Reclame en sponsoring 

Wat betreft reclame en sponsoring gelden de volgende principes:  

 De verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij 

van reclame. 

 Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als 

het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de 

tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring). 
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 De reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de 

taken en doelstellingen van de school. 

 De reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van 

de school niet in het gedrang. 

Leerlingen noch personeel mogen reclame maken voor niet-

schoolgebonden activiteiten via Smartschool. Het ophangen en/of 

verdelen van affiches of flyers in de school of aan de schoolpoort 

is enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van de directie. 

2.5  Samenwerking met andere scholen 

Wij werken samen met onze 4 administratieve scholen. Onder meer 

betekent dit dat we sommige lessen samen organiseren. Het kan dus 

zijn dat je voor sommige lessen samenzit met leerlingen uit een 

andere administratieve school.  

 

 

2.6 Reglement met betrekking tot Smartschool – Gedragscode 

Smartschool 
 

Op onze school krijgt elke leerling, ouder en personeelslid toegang 

tot het digitaal leerplatform ‘Smartschool’. Smartschool dient ter 

ondersteuning van het onderwijsproces, niet ter vervanging. Wij 

organiseren geen online-onderwijs.  

 

Dit digitaal leerplatform biedt tal van mogelijkheden :  

- een schoolintern berichtensysteem dat volledig spamvrije mail 

mogelijk maakt tussen  

leerlingen, ouders en personeelsleden;  

- snel en efficiënt informatie uitwisselen en terugvinden;  

- informatie centraal bewaren en voor iedereen toegankelijk maken;  

- informatie digitaal aanbieden en papier vermijden waar mogelijk.  

Elke leerling krijgt een gebruikersnaam en paswoord. Via 

https://heilighartscholen.smartschool.be kan hij inloggen van om 

het even welke computer met internetverbinding.  

Ouders kunnen via een co-account met de gebruikersnaam van hun 

zoon/dochter maar met een eigen paswoord toegang krijgen tot 

Smartschool. Een co-account wordt steeds gekenmerkt door een * 

achter de naam van de account.  

Elke gebruiker (personeelsleden, leerlingen en ouders) is verplicht 

kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met de 

Eindgebruikersovereenkomst van Smartschool. Dit gebeurt wanneer je 

je voor de eerste keer aanmeldt op het digitaal leerplatform.  
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Om het gebruik van dit platform binnen de school goed te laten 

verlopen, gelden enkele richtlijnen voor leerlingen, ouders en 

personeelsleden.  

 

1. Richtlijnen i.v.m. de inhoud  

 

Elke toepassing op Smartschool moet verband houden met onze school; 

reclame voor fuiven, zoekertjes, … horen daar dus niet thuis. Geen 

enkele toepassing mag beledigend of kwetsend zijn noch een 

racistische, gewelddadige of onzedige inhoud bevatten.  

Vermijd impulsieve reacties op een mail: denk na vooraleer je 

antwoordt, lees je mail na en vraag je steeds af of je zelf op die 

manier zou willen worden aangesproken.  

 

2. Richtlijnen i.v.m. taal  

 

We verwachten dat de gebruikte taal steeds correcte Standaardtaal 

is en dus geen sms- of chattaal. Volg de regels van de ‘netiquette’:  

- vul steeds een onderwerp in;  

- zorg steeds voor een beleefde aanspreking en een passend slot;  

- hou berichten steeds zo kort en duidelijk mogelijk;  

- hanteer nooit beledigende of ongepaste taal, wees respectvol in 

je taalgebruik;  

- let op met het typen van woorden in hoofdletters, dit wordt 

beschouwd als roepen. 

 

De leraren moderne vreemde talen kunnen je vragen in de betrokken 

taal met hen te communiceren (Frans, Engels, Duits of Spaans).  

 

3. Richtlijnen i.v.m. gebruik  

 

- We dienen rekening te houden met realistische deadlines. We kunnen 

niet verwachten dat alles onmiddellijk wordt gelezen. We verwachten 

wel dat onze leerlingen op weekdagen dagelijks Smartschool 

raadplegen en berichten lezen. In het weekend raadplegen leerlingen 

minstens 1x Smartschool. Leerlingen beantwoorden binnen de 24u dat 

ze een bericht hebben gelezen.  

 

-Voor ouders verwachten we dat ze zich wekelijks één keer aanmelden. 

Dringende zaken zullen op een andere manier gecommuniceerd worden. 

Als ouders communiceren met de school via Smartschool, dan 

verwachten we dat ze het eigen co-account gebruiken en niet het 

account van zoon of dochter. 

 

- Leerkrachten spreken zelf met hun leerlingen af wat de deadline 

is voor het inleveren van taken, opdrachten en het stellen van 

dringende vragen via Smartschool.  
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- De communicatie tussen de ouders en de school verloopt uiteraard 

niet uitsluitend via Smartschool. De planningsagenda van de leerling 

blijft een ideaal middel om korte mededelingen te doen. De voorziene 

oudercontacten bieden een gestructureerde mogelijkheid om in gesprek 

te gaan met leerkrachten. Ouders kunnen nog steeds telefonisch 

contact nemen met de school. 

Brieven vanuit de school en specifieke brieven voor activiteiten 

worden tevens op intradesk (Smartschool) geplaatst. 

 

4. Richtlijnen i.v.m. beveiliging  

 

- Met de gebruikersnaam en het paswoord moet zeer zorgvuldig 

omgegaan worden. Geef ze in geen geval door aan anderen;  

- Gegevens opgeslagen binnen Smartschool zijn steeds toegankelijk 

voor de ICT-coördinator en de directie. Leerlingen kunnen zich niet 

beroepen op het recht op privacy om bepaalde gegevens niet te laten 

zien.  

 

5. Misbruik  

 

Pogingen om Smartschool illegaal binnen te dringen of om virussen 

in het systeem te verspreiden, worden streng bestraft. Smartschool 

moet voor iedereen betrouwbaar zijn en blijven.  

Wie zich niet houdt aan bovenstaande regels, kan de toegang tot 

Smartschool ontzegd worden. Zijn account zal tijdelijk of definitief 

inactief gemaakt worden.  

 

 

Praktische afspraken voor leerlingen  

 

Wanneer je de school verlaat, wordt je leerling-account inactief 

gemaakt. Breng dus vooraf je persoonlijke werkruimte in veiligheid.   
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3 STUDIEREGLEMENT 

3.1  Afwezigheid 

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school 

en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) 

activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel 

I die je ouders hebben ondertekend. 

Elke afwezigheid moet worden gewettigd. In sommige gevallen gebeurt 

dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die 

afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je 

ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk: bij 

ziekte voor 9 uur ’s morgens, voor andere redenen zo mogelijk op 

voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke 

toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je 

in punt 3.1.7.  

3.1.1 Je bent ziek 

3.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? 
 

 een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat 

voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie 

opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer 

in een schooljaar.  

 een medisch attest is nodig:  

- zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs 

als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;  

- wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een 

korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd 

hebben met een eigen verklaring;  

- als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent; 

- als je bij een extra-murosactiviteit afwezig bent. 

 

 

3.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? 
 

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als 

twijfelachtig: 

 uit het  attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft 

“dixit de patiënt”); 
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 de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode 

van afwezigheid;  

 begin- of einddatum zijn vervalst; 

 het attest vermeldt een reden die niets met je medische 

toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, 

hulp in het huishouden .... 

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een 

twijfelachtig medisch attest als spijbelen (B-code). 

 

3.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in?  
 

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je 

eerste dag terug op school aan het secretariaat. Als je één lesweek 

na je afwezigheid deze verklaring niet hebt  binnengebracht, dan 

wordt deze afwezigheid omgezet in een B-code. Als je meer dan 10 

opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest 

onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.  

 

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren 

afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de 

verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een 

chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel 

medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet 

nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring 

van je ouders. 

 

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

 

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet 

kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts 

vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding 

en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leraar 

lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.  

 

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften 

helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar 

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

aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die 

uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke 

opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een 

aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je 

ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast 

lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad 

zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.  
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3.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? 
 

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de 

lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht 

op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke 

week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met 

je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. 

 

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze 

voorwaarden voldoet: 

 je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig 

geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt 

of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg. Ben 

je niet-chronisch ziek dan krijg je 4 uur per week thuis les. 

Ben je chronisch ziek dan krijg je 4 uur thuis les per 

opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. 

 je verblijft op 10 km of minder van de school; 

 je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur 

samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk 

naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. 

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid 

van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die 

volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden 

beoordelen.  

Toetsen, proefwerken en GIP-proef in het kader van TOAH vinden 

plaats in de school en volgens het schema van de andere leerlingen. 

Enkel per uitzondering wordt hier omwille van de aard van de ziekte 

van afgeweken. In dat geval worden er afspraken vastgelegd en voert 

de leerling deze uit in het bijzijn van de TOAH-leerkracht. 

De delibererende klassenraad maakt op het einde van het schooljaar, 

op basis van de in TOAH behaalde doelen, de afweging of deze 

inspanningen voldoende representatief zijn en in welke mate bepaalde 

doelen geremedieerd, gedispenseerd of gecompenseerd worden.  

 

3.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs? 
 

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, 

heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. 

Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een 

internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je 

klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de 

directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de 

voorwaarde voldoet.  
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3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of 

huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou 

thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je 

ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging. 

 

3.1.3 Je bent (top)sporter 

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve 

lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en 

wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor 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. 

 

Elke aanvraag hiertoe moet, gestaafd met de nodige bewijstukken van 

de betrokken sportfederatie drie weken vooraf worden ingediend bij 

de directie. In overleg met de klassenraad wordt de aanvraag 

goedgekeurd of afgewezen, afhankelijk van de rapportcijfers en de 

regelmatige aanwezigheid van de leerling. De leerlingen zullen zelf 

de gemiste leerstof moeten inhalen. Na terugkomst bezorgen zij een 

lijst met de officiële wedstrijduitslagen aan de directie.  

 

3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut 

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie 

je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn 

zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere 

activiteiten die aansluiten bij je discipline. 

 

3.1.5 Je bent zwanger 

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is 

maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke 

bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De 

schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid 

kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon 

internetonderwijs (zie punt 3.1.1.5 en 3.1.1.6). 
 

3.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen 

 je moet voor een rechtbank verschijnen; 
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 de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

 bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming; 

 op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van 

de Vlaamse Gemeenschap; 

 je bent preventief geschorst; 

 je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; 

 je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene 

vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse 

Scholierenkoepel; 

 om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders 

moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de 

volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet 

erkende religies: 

 Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag) 

 Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag 

(1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 

laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van 

Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 

dagen); 

 Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox 

Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): 

Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag). 

 

3.1.7 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te 

zijn 

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je 

onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende 

projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de pedagogisch 

directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen 

je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring 

van je ouders). 

 

3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, 

overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? 

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, 

klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die 

achteraf te maken. Je blijft de volle verantwoordelijkheid dragen 

voor de praktische organisatie van toetsen, taken en opdrachten. 

Indien nodig bespreek je dit met de desbetreffende leerkracht. 
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Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist 

de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je 

de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en 

wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de 

hoogte. 

 

3.1.9 Praktijklessen en stages inhalen (enkel in bso en 

tso) 

In de regel wordt elke gemiste stage ingehaald. 

Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn 

afgevaardigde ook 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. 

 

3.1.10 Spijbelen kan niet 

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een 

minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. 

Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen 

met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw 

positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het 

ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.  

In het kader van ons protocol met de politie werden de volgende 

afspraken gemaakt: “T.a.v. de jongere, die aanhoudend spijbelgedrag 

vertoont, zal door politie en parket steeds een passende reactie 

worden gegeven”. 

 

Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te 

schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of 

wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je 

bent. 

 

3.1.11 Van school veranderen tijdens het schooljaar 

Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te 

veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. 
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3.2  Keuze voor een studierichting 

De school levert heel wat inspanningen om je op een gepaste manier 

voor te bereiden op je oriëntering en begeleidt je in je 

keuzeprocessen, met de bedoeling dat elke leerling in de juiste 

studierichting terechtkomt, passend bij zijn profiel. 

 

Mocht het voorkomen dat er tijdens het schooljaar toch een 

heroriëntering naar een andere studierichting nodig is, dan 

verwachten we van jou dat je constructief meewerkt om 

inhaalpakketten vlot te verwerken. 

 

In dezelfde optiek geldt de afspraak dat je keuze voor een keuzevak 

weloverwogen gebeurt en definitief blijft voor het hele schooljaar, 

uitgezonderd als je van studierichting wijzigt. Ook daar zal je je 

moeten inzetten om eventuele achterstand bij te benen.  

3.3  Persoonlijke documenten 

3.3.1 Schoolagenda  

Je vakleerkracht zorgt voor de registratie van wat je tijdens zijn 

les gedaan hebt. Je kan dit registratie-agenda consulteren op 

Smartschool (elektronische leeromgeving) van de school. Je 

respecteert het “Reglement met betrekking tot Smartschool – 

Gedragscode Smartschool” (zie punt 2.6 p.12) 

  

Daarnaast heb je zelf een planningsagenda. Deze persoonlijke agenda 

heeft twee functies. Het is een instrument om je werk te plannen: 

Er is plaats voorzien om taken en toetsen te noteren en een 

werkplanning op te stellen, tijdens en buiten de lesuren.  

Je agenda is ook een communicatiemiddel tussen de school en je 

ouders: er is plaats voorzien voor opmerkingen van leerkrachten, 

directie en leden van het ondersteunend personeel. Je hebt bij 

gewone lesactiviteiten deze planningsagenda steeds bij.  

 

De planningsagenda moet geregeld  door één van je ouders ondertekend 

worden, in elk geval bij elke nota die een leerkracht, het 

secretariaat of de directie in je agenda schrijft.  

 

3.3.2 Boeken en notitieschriften  

Je brengt voor elke les de nodige tekstboeken en werkboeken mee. 
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Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen 

je moet noteren en hoe dit dient te gebeuren. 

Het is jouw taak om je notitieschriften steeds nauwgezet en volledig 

in te vullen. 

 

3.3.3 Persoonlijk werk  

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de 

afgesproken dag afgegeven of ingediend via Smartschool. 

Telkens een leerkracht één van je huistaken heeft gequoteerd, 

verbeter je deze taak. 

In de regel wordt elke gemiste huistaak of opdracht ingehaald. 

 

We merken op dat er twee grote groepen van taken zijn: 

A-taken (= taken op korte termijn):  

Taken op korte termijn, taken die nodig zijn om het leerproces 

af te werken in een bepaalde volgorde vb. oefeningen maken, taak 

als voorbereiding op een toets ...  

Als een leerling deze taak niet tijdig afgeeft kan een lkr. niet 

verder werken zoals hij of zij voorzien heeft. Daarom stellen we 

voor om op deze taken een 0 te geven. 

B-taken (= taken op langere termijn):  

Taken op langere termijn bv. boekbesprekingen, meer individuele 

opdrachten, groepswerken, .... 

Bij taken op langere termijn moet er een deadline afgesproken 

worden. Voor de leerlingen die hun taak nog binnen de week na de 

deadline inleveren wordt de taak nog beoordeeld. De punten van 

deze taak worden wel verminderd met 40 % voor het te laat 

indienen. 

Het afgeven van een blanco taak = 0. 

Het niet tijdig afgeven van de taak wil niet zeggen dat de taak 

niet meer moet gemaakt worden. De betrokken leerlingen zullen de 

taak steeds achteraf nog moeten inhalen (bv. tijdens een achtste 

lesuur). 

Elke leraar zal bij elke taak duidelijk communiceren tot welke 

groep de taak behoort (A- of B-taak). 
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3.3.4 Bewaring  

Soms vraagt de inspectie schriftelijke bewijsstukken om te kunnen 

beoordelen of de beslissing van de delibererende klassenraad 

gerechtvaardigd was. Alleen proefwerken worden door de school zelf 

bewaard; wegens plaatsgebrek is het niet mogelijk de andere 

documenten van alle leerlingen in de school op te bergen. U moet 

deze documenten thuis op een veilige plaats bewaren. Het huidige én 

het vorige schooljaar dienen steeds ter beschikking te zijn van de 

inspectie. 

3.4  Het taaltalenbeleid van onze school 

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt 

ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig 

hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop 

van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een 

aangepaste begeleiding aanbiedt. 

 

3.5  Begeleiding bij je studies 

3.5.1 De klassenleraar  

Een van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar 

kun je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, 

je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. 

Een gesprek in vol vertrouwen kan soms wonderen verrichten. 

Een klassenleraar  volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. 

Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke 

problemen in de klas. 

3.5.2 Inhaalwerk tijdens het achtste lesuur  

Als je niet in orde bent met je persoonlijke documenten of je hebt 

een opdracht of taak niet tijdig afgegeven, kan je verplicht worden 

na te blijven tijdens het achtste lesuur om je de kans te geven dit 

in orde te brengen. 

Als je een toets hebt gemist, kan de vakleraar je een inhaaltoets 

tijdens een achtste lesuur geven. Je moet de inhaaltoets op het 

opgegeven moment afleggen. De enige uitzondering is een gewettigde 

afwezigheid. In dat geval moet de leerling zelf contact opnemen met 

de vakleerkracht voor een nieuwe datum. Om een doeltreffende 

evaluatie niet in het gedrang te brengen vindt deze inhaaltoets best 

zo spoedig mogelijk plaats. 
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3.5.3 De begeleidende klassenraad  

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding.  

 

Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te 

vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een 

‘begeleidende’ klassenraad samen. Dit is een vergadering van 

vakleerkrachten met als voorzitter meestal een 

coördinator/leerlingbegeleider. Vaak wordt de klassenraad 

bijgewoond door een pedagogisch directeur  en soms door een externe 

begeleider die jou kent zoals iemand van het CLB, de GON-begeleider. 

 

Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie 

of toelichting over de vorderingen van elke leerling van zijn klas. 

Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende 

individuele begeleiding. Eventueel kan een begeleidingsplan worden 

afgesproken, waarover de pedagogische directie je zal informeren. 

De begeleidende klassenraad kan inhaallessen adviseren of extra 

taken opleggen. Na de kerstvakantie kan een begeleiding ‘Leren 

leren’ aangeboden worden. Soms is doorverwijzing naar een externe 

begeleiding van het CLB of een andere instantie noodzakelijk. 

 

Er wordt een verslag van de begeleidende klassenraad gemaakt. Het 

resultaat van de bespreking en het geformuleerde advies aan je 

ouders worden hierin opgenomen. 

 

Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de 

schoolagenda of per brief of mail op de hoogte gebracht. Een advies 

wordt via het rapport meegedeeld.  

 

De school houdt een pedagogisch dossier van elke leerling bij. Wil 

een klassenraad de leerling in alle aspecten van zijn 

persoonsontwikkeling kunnen begeleiden en hem goed (her)oriënteren, 

dan moet hij beschikken over een breed veld van inlichtingen en 

gegevens over de individuele leerling. De school houdt hierbij 

rekening met de bepalingen van de privacywet. 

 

3.5.4 Een aangepast lesprogramma 

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting 

waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan 

de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of 

vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen 

dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de 

klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. 
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Bij specifieke onderwijsbehoeften 

 Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je 

ouders dit melden aan de directie. Het betekent dat je mee als 

gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke 

beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 

deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de 

eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf 

aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de 

loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, 

zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school 

kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen 

(bv. dyslexiesoftware), om aangepaste doelstellingen, een 

spreiding van het lesprogramma ... We werken hiervoor samen 

met het CLB.  

 

Bij ziekte of ongeval 

 Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken 

(tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad of de 

vakleerkracht LO vervangende activiteiten geven. Dat kan 

betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen 

(bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.  

 In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische 

redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of 

het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. 

De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden 

gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. 

 

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen  

 Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van 

secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) 

kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te 

kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of 

leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een 

studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs 

beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder 

lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. 
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3.5.5 De evaluatie  

3.5.5.1 Het evaluatiesysteem 
 

 Soorten evaluatie 

 

 - de permanente evaluatie, gespreide evaluatie, evaluatie 

van het dagelijks werk 

 

Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over 

bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. 

 

De leraar krijgt deze informatie via de beoordeling van 

je klasoefeningen, je persoonlijk werk, je resultaten van 

taken en toetsen en van je leerhouding, zoals je inzet in 

de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk e.d. 

 

De leraar zal de klas betrekken bij de planning van taken 

en toetsen, voor zover dit mogelijk is. 

 

De keuze-uren in de 1ste graad en in de 3de graad ASO 

worden permanent geëvalueerd. Hier worden geen proefwerken 

voor ingericht.  

 

 

 - proefwerken 

 

  De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten 

van de leerstof kan verwerken. 

  

 In bepaalde leerjaren is er bijzondere aandacht voor de 

evaluatie van: 

   

 - de stages in BSO (stageverslagen, beoordeling   

  van de stage door de mentor,...); 

 - de attituden en vaardigheden in BSO en de B-stroom; 

 -  de geïntegreerde proef: de geïntegreerde proef in de 

eindjaren van het BSO/TSO is wettelijk verplicht. 

Gedurende het hele schooljaar werken de leerlingen aan 

opdrachten waarin het specifieke van hun richting aan 

bod komt. In november/december/januari vindt een 

tussentijdse presentatie plaats voor een jury van 

leerkrachten en externe juryleden. Het 3de trimester 

wordt afgesloten met een eindpresentatie voor de jury. 

Het eindresultaat wordt bekomen door een proces-en 

productevaluatie waarbij het proces meer gewicht in de 

schaal legt. In het BSO spelen de stages een grote rol 

in de geïntegreerde proef. 
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3.5.5.2 De concrete organisatie 
 

 De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes 

worden in de jaarkalender opgenomen, die je bij het begin van 

het schooljaar krijgt. De data van evaluatiemomenten van de 

geïntegreerde proef worden eveneens bij het begin van het 

schooljaar per brief aan jou en je ouders bekend gemaakt. De 

school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene 

omstandigheden daarvan af te wijken. In uitzonderlijke 

situaties kan de school ook afwijken van de evaluatievorm die 

bij het begin van het schooljaar werd meegedeeld. Deze 

beslissing wordt dan gemotiveerd aan de betrokken leerlingen 

en aan hun ouders meegedeeld. 

 In de tweede graad ASO-TSO is de proefwerkenreeks van het 2de 

trimester beperkt tot 3 vakken. 

 Tijdens de proefwerken geldt het halve-dag-systeem. 

 Het Project sociale vaardigheden van het studiegebied 

Personenzorg vindt elk trimester plaats vlak voor de vakantie 

die het trimester afsluit. De leerlingen van deze richtingen 

worden voor alle vakken beoordeeld via permanente en/of 

gespreide evaluatie. 

 Bijkomende proeven worden zeer uitzonderlijk opgelegd bij een 

gebrek aan informatie over je studievorderingen. 

 Om een ernstige reden die voortvloeit uit een uitzonderlijke 

individuele situatie kan je aan de pedagogische directie 

toestemming vragen om op een andere manier dan op de 

voorgeschreven manier ondervraagd te worden. Meestal zal de 

directie daarover een beslissing nemen in overleg met de 

begeleidende klassenraad. 

 In de weken voor de proefwerken wordt de examenregeling aan de 

leerlingen en ouders per brief bekend gemaakt.  

 De leerlingen worden tijdig op de hoogte gebracht van de te 

beheersen materies en andere examenopdrachten. 
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3.5.5.3 De beoordeling 
 

 Elk vak speelt in het totale gemiddelde mee a rato van het 

aantal wekelijkse lesuren.  

 Stages tellen mee als vak. In het studiegebied Personenzorg 

telt het Project sociale vaardigheden mee als vak.  

 Puntenverhoudingen 
 

Eerste graad: 

Er zijn 3 trimesters. Ze tellen gelijkwaardig mee.  

Binnen elk trimester geldt de volgende verhouding (vakken met 

een proefwerk):     

   Dagelijks werk  Proefwerk   Totaal 

       50   50   100 
 

Tweede graad ASO,TSO: 

Er zijn 2 semesters, met een puntenverhouding van 40/60 

(december/juni).  

Binnen elk semester geldt de volgende verhouding (vakken met 

een proefwerk): 

   Dagelijks werk  Proefwerk   Totaal 

     40   60   100 

Uitgezonderd  

DUI/ENG/FRA/NED 50   50   100 
 

Derde graad ASO,TSO: 

Er zijn 2 semesters, met een puntenverhouding van 40/60 

(december/juni).  

Binnen elk semester geldt de volgende verhouding (vakken met 

een proefwerk): 

   Dagelijks werk  Proefwerk  Totaal 

     30   70   100 

Uitgezonderd  

DUI/ENG/FRA/NED/SPA 50   50   100 

  

 In de 2de graad en 3de graad BSO evalueren alle vakken enkel 

via permanente evaluatie, zonder proefwerken. Via het SKORE-

puntenboek op Smartschool kunnen een leerling en zijn ouders 

de resultaten voor dagelijks werk opvolgen. 

Overal gebeurt naast vak-evaluatie ook een evaluatie van 

attitudes. Die kunnen de leerling en zijn ouders zien in de 

Competentiemeter. Bij ieder rapport voor dagelijks werk wordt 

een rapport voor attitudes mee gegeven.  Daarop worden, indien 

nodig, werkpunten en pluspunten vermeld. Indien  eenzelfde 

werkpunt twee keer negatief wordt geëvalueerd, zal de 

klassenraad gepaste maatregelen nemen.  

De leerling en de ouders ontvangen de inlogcode van de 

Competentiemeter bij de aanvang van het schooljaar.  



 

   

 

30 

In de 2de graad OR en de 3de graad OL-BS kunnen een leerling 

en zijn ouders voor de competenties binnen de vakken van de 

richting alle resultaten volgen in de Competentiemeter. 

 

 Op basis van de geïntegreerde proef wordt in de eindjaren van 

BSO/TSO nagegaan of je voldoet voor de technische of praktische 

aspecten van de vorming. Geslaagd zijn (of niet) voor de 

geïntegreerde proef is van groot belang voor je 

eindbeoordeling. 

 

3.5.5.4 Fraude  
 

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of 

van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een 

onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik 

van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met 

opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten … 

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een 

onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of 

toets een nul te geven. 

Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een 

onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht  de nodige 

bewijsstukken verzamelen. De pedagogisch directeur legt een 

ordemaatregel op zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf 

zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je 

ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt 

daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en 

andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen 

of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad 

deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. 

Het plegen van fraude tijdens een proef of examen leidt voor de 

bewuste proef tot de quotatie met het cijfer nul. Bovendien wordt 

er door de pedagogische directeur een ordemaatregel opgelegd. De 

leerling dient de proef zo snel mogelijk te hernemen. De quotatie 

van deze proef wordt besproken in de deliberatie op het einde van 

het schooljaar. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien 

een tuchtprocedure opstarten. 

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift 

of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde 

getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we 

enkel doen wanneer  de fraude zo ernstig is dat de behaalde 

resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande 

moeten beschouwen. 
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3.5.5.5 Meedelen van de resultaten  
 

 Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk 

en je proefwerkresultaten. Het maakt het voor je ouders 

mogelijk om je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, 

te belonen en bij te sturen. 

De directie of de klassenleraar overhandigt je dit rapport op 

de data die vermeld staan in de jaarkalender in je 

schoolagenda. Elk tussentijds rapport laat je door je vader of 

moeder ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag 

terug aan je klassenleraar, die verantwoordelijk is voor het 

tussentijds bewaren ervan. 

 Het eindrapport wordt uitgedeeld door de klassenleraar bij het 

oudercontact in juni en thuis bewaard. De leerlingen van de 

eindjaren krijgen dit rapport op de dag van hun deliberatie. 

 Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met 

je ouders om hen te laten kennismaken met de school, directie 

en leraars. Zij krijgen dan informatie over het pedagogisch 

project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de 

schoolagenda,… Om contact op te nemen met de school, hoeven je 

ouders niet  te wachten tot de  informatievergaderingen. 

Een telefoontje of bericht via Smartschool  volstaat voor een 

afspraak. 

 We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je 

resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage 

te krijgen in en/of uitleg bij de proefwerken die je hebt 

afgelegd. Eventueel kunnen jullie ook een (digitale) kopie  

vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de 

pedagogische directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op medeleerlingen. 

 

3.6  De deliberatie op het einde van het schooljaar 

3.6.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?   

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die 

dit schooljaar aan jou hebben les gegeven en wordt voorgezeten door 

de directeur of zijn afgevaardigde. 

 

Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad nooit 

deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij 

privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij mag 
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ook niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waarmee hij 

bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad.  

 

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad 

volledig autonoom: 

– of je al dan niet geslaagd bent; 

– welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. 

 

Hij steunt zich daarbij op: 

– de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt 

behaald; 

– beslissingen, vaststellingen en adviezen van de 

begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; 

– je mogelijkheden voor je verdere studie- en 

beroepsloopbaan. 

 

De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. 

De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je 

verdere schoolloopbaan. (zie punt 3.5.3) 

 

Algemene deliberatieprincipes 

 

Behalve op het einde van je secundaire loopbaan, spreekt de 

delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het 

voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in 

het volgende schooljaar. 

 

Impact van de geïntegreerde proef. 

 

In de eindjaren van het BSO/TSO weegt het eindresultaat van de 

geïntegreerde proef zwaar door bij de eindevaluatie. In het BSO is 

de impact van de geïntegreerde proef groter wegens het belang van 

de stages. 

 

3.6.2 Mogelijke beslissingen   

 Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt 

de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties 

in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je 

slaagkansen in het volgende schooljaar: 

 

– krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder 

beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; 

– ook met een oriënteringsattest B ben je geslaagd: je mag 

naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om 

het even welke studierichting. De delibererende 
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klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn 

om een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen 

met je rapport de belangrijkste redenen voor die 

beslissing. 

– als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest 

C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De 

delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport 

de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

 

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. 

 

 Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs 

dat van waarde is in de maatschappij: 

– een getuigschrift van de eerste graad; 

– een getuigschrift van de tweede graad; 

– een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 

derde graad bso; 

– een diploma van secundair onderwijs: op het einde van het 

tweede leerjaar van de derde graad aso/tso of op het einde 

van het derde leerjaar van de derde graad bso 

(specialisatiejaar). 

 In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de 

delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens 

beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht 

hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in 

de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te 

verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende 

schooljaar zal de klassenraad een beslissing te nemen. 

 

3.6.3 Het advies van de delibererende klassenraad. 

De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest 

A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. Dat 

advies kan o.a. bestaan uit:  

 

– suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet 

overzitten). 

– concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad 

om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet 

ondersteund door een vakantietaak; 

– een waarschuwing voor een of meer vakken waaraan je het 

volgende schooljaar extra aandacht moet schenken. 

 

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. 

Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve 

beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je 
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hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie 

doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende 

schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.  

 

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar 

dat je het best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak 

tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan 

hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het 

afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al 

voor het volgende schooljaar belangrijk zijn. 

 

3.6.4 Betwisten van de beslissing van de delibererende                   

klassenraad. 

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is 

uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. 

Dat kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. 

Als je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent)met het B-attest of het 

C-attest niet akkoord kunnen gaan, volgen ze de procedure zoals 

hierna beschreven. 

 

 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we 

telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 

reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

 

3.6.4.1 Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de 
voorzitter van de delibererende klassenraad.  

 

Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de voorzitter van 

de delibererende klassenraad. Dit gesprek is niet hetzelfde als het 

oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. 

Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten 

werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden 

jullie in de jaarplanning [in deel III, punt 3]. We geven het rapport 

altijd aan jou zelf mee.  

 

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven 

hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat we de 

uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. De precieze datum van deze 

mededeling vind je ook in de jaarplanning [in deel III, punt 3].  

 

Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. 

De aanvraag gebeurt schriftelijk, liefst via e-mail. Jullie krijgen 

een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten 
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laatste plaats op de zesde* dag na de dag waarop de rapporten werden 

uitgedeeld.  

 

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt 

aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.  

 

Tijdens het overleg geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van 

de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je 

dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing 

heeft genomen. 

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief 

aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

 

 de voorzitter van de delibererende klassenraad deelt per 

aangetekende brief mee dat de argumenten van je ouders geen 

nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad 

rechtvaardigen; 

 de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de 

argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval 

zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk 

samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen.  

Je ouders ontvangen het resultaat van de nieuwe vergadering 

van de klassenraad per aangetekende brief. Die aangetekende 

brief wordt verzonden de dag* na de vergadering. 

 

 

3.6.4.2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie 
punt 3.5.4.1.), dan kunnen je ouders in een volgende fase 

met een aangetekende brief beroep instellen bij het 

schoolbestuur.  

 

Of: wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het 

schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen een 

bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 

ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.  

 

Die brief versturen je ouders of geven je ouders op school af ten 

laatste de derde dag* nadat aan jullie: 

 Ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de 

voorzitter van de delibererende klassenraad, wanneer de 

betwiste beslissing werd bevestigd; 

 Ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, 

wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, 

maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing.  

 

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen nadat de 

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende 
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brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt 

geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel 

geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  

Deze termijn van drie dagen* geldt ook als je ouders ervoor kiezen 

om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

 

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

beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat 

betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

 

Het aangetekend beroepschrift wordt verstuurd aan het schoolbestuur. 

Aan de school mag u een kopie bezorgen. De adressering moet zijn: 

 

 vzw KOBA de Nete 

t.a.v. de afgevaardigd bestuurder 

 Nooitrust 4 

 2390 Malle  

  

Het beroepschrift moet: 

 gedateerd en ondertekend zijn door de indiener(s) ervan, 

 duidelijk de naam van de leerling vermelden, 

 duidelijk de naam en het adres van de school vermelden, 

 duidelijk de redenen aangeven waarom de beslissing van de 

delibererende klassenraad betwist wordt.  

 

Belangrijk: 

 Beroep instellen zonder dat er eerst een overleg geweest is 

zoals beschreven in punt 3.5.4.1, zal onherroepelijk tot 

onontvankelijkheid van het beroep leiden. 

 als het beroepschrift te laat wordt verstuurd of afgegeven, 

zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten 

afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal 

kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de 

datum. 

 

3.6.4.3 Om het beroep te behandelen stelt het schoolbestuur een 
beroepscommissie samen. 

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 

beroepscommissie samenstellen [zie deel III, punt 1, ‘Wie is wie’]. 

In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of 

het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de 

delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat 

om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal 

onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een 

gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
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vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan 

samenkomen vind je in deel III, punt 3 van dit document. Het is 

enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. 

In de brief met uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd 

tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan 

te duiden.   

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch 

tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school 

of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep 

van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan 

de school of het schoolbestuur. Wanneer erbij een stemming evenveel 

stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  

 

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, 

ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de 

beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke 

termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende 

schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.  

 

 

3.6.4.4 Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je 
erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij 

en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen 

wij je van harte toe! 

 

4 LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE-EN TUCHT 

4.1  Praktische afspraken en leefregels op school  

4.1.1 Hartelijke omgang 

We rekenen er op dat je mee helpt werken aan de hartelijke sfeer op 

onze school. We gaan ervan uit dat iedereen de gebruikelijke normen 

van wellevendheid, menselijke omgang en hygiëne eerbiedigt. Wij 



 

   

 

38 

verwachten van iedereen het nodige respect voor de bezittingen van 

anderen en voor het materiaal in en rond de school, ook bloemen en 

planten. 

 

Over deze grote principes is iedereen het wel eens, maar in de 

dagelijkse praktijk treden er soms wel kleine problemen op. Men zou 

elk detail kunnen uitschrijven in een reglement, maar dit zou tot 

een koude en onderdrukkende schoolsfeer leiden en dat willen we 

niet. 

 

Daarom volgende algemene regel: 

Wanneer je vindt dat je leerkracht zich vergist, doe toch wat hij 

van jou verwacht. Nadien kun je met hem, of met een vertrouwensleraar 

het meningsverschil uitpraten. Zulke gesprekken zijn meestal zeer 

leerrijk voor beide partijen. 

 

Sta open voor anderen. Heb oog voor leerlingen die de sfeer verpesten 

en tracht hen met redelijke argumenten en aanstekelijke 

kameraadschap tot andere gedachten te brengen. Heb oog voor 

leerlingen die buiten de groep vallen. Tracht ook hen aan te spreken. 

Pesters moeten weten dat hun gedrag in onze school niet kan. 

 

4.1.2 Afspraken op school 

 Aankomst 

 

 Je komt recht naar school. Leerlingen van de eerste 

graad  komen langs de ingang van de middenschool 

(Biekorfstraat).   

Leerlingen van de tweede en derde graad komen langs de ingang 

van de bovenbouw naast de sporthal (Biekorfstraat).  

 Leerlingen van de tweede en derde graad die te voet of 

 met de bus naar school komen, mogen gebruik maken van de 

 ingang  van de middenschool. 

 Op het schoolterrein ga je met de fiets/bromfiets aan de  

 hand naar de fietsenstalling en  doe je je fiets   

 /bromfiets op slot. 

 De parkings op het domein van de school zijn uitsluitend 

 voorzien voor schoolpersoneel of occasioneel voor ouders 

 tijdens contactmomenten. 

 

 De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan 

of diefstal van een vervoermiddel dat op het terrein van de 

school staat. 

 Iedereen houdt zijn of haar boekentas bij de hand. 

 

 Verkeer 

 

Zorg ervoor dat je het verkeer niet hindert door nodeloos 

de toegang tot de school te belemmeren. Wees overal 
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hoffelijk tegenover de andere weggebruikers. Het 

verkeersreglement is er ook voor jou. 

Als je met de fiets/bromfiets naar school komt, zorg er dan 

voor dat je gezien wordt in het donker.  

 

 

 Te laat komen 

 

Je begrijpt dat wie te laat komt in de les, het klasgebeuren 

stoort. Bij het begin van elke dag, en indien je met een 

toelating niet op school eet tijdens de middagpauze, ben je 

bij het eerste belsignaal op school. Vertrek dus tijdig. Als 

je niet op de speelplaats bent bij het eerste belsignaal, 

ben je te laat. (Zie punt 3.1.) 

Wie te laat komt, dient zich aan te melden op het 

secretariaat vóór hij naar de klas gaat.  

Als je 3x te laat komt moet je gedurende 5 lesdagen om 8u 

aanwezig zijn op school. Je meldt je telkens aan bij het 

secretariaat. Kom je tijdens die 5 lesdagen niet op tijd, 

dan wordt de maatregel met een week verlengd. Vanaf je deze 

maatregel correct hebt opgevolgd start je weer op ‘nul’.  

Conform de reglementering (SO70) word je geregistreerd met 

een B-code als je na het 1e lesuur zonder verantwoording op 

school aankomt. 

Als de school echter herhaaldelijk vaststelt dat je te laat 

blijft komen, dan kan de pedagogisch directeur een 

ordemaatregel uitspreken. 

 

 

 

 

 Verblijf 

 

 

Eerste graad: Bij het eerste belsignaal ga je bij de naam 

van je klasgroep staan. Je vormt rijen van twee. Je wacht 

tot de leraar je groep komt oppikken om samen met je leraar 

naar de klas te gaan. Indien je leerkracht er niet is, wacht 

je dus buiten. 

Tweede graad: Derde jaar: Bij het eerste belsignaal ga je 

bij de naam van je klasgroep staan. Je vormt een ordentelijke 

groep. Je wacht tot de leraar je groep komt oppikken om samen 

met je leraar naar de klas te gaan. Indien je leerkracht er 

niet is, wacht je dus buiten. 
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Vierde jaar en derde graad: Bij het eerste belsignaal ga je 

zelfstandig naar je lokaal. Je wordt aan het lokaal verwacht 

bij het tweede belsignaal. 

Tijdens de schooluren mag je de school niet verlaten tenzij 

je de toestemming van een directeur hebt.  

De pauzes breng je door op de speelplaats, niet in de 

klassen, noch in de gangen of andere lokalen.  

Moet je toch wat extra werk tijdens de middagpauze 

verrichten, vraag dan een speciale toestemming aan de 

betrokken leerkracht.  

Indien je leerkracht bij de leswisseling na een vijftal 

minuten niet aanwezig is, verwittig je zelf het secretariaat.  

Moet je naar een ander lokaal, dan doe je dit ordelijk en 

zonder tijd te verliezen.  

In de regel blijf je tijdens de middagpauze op school. Op 

uitdrukkelijke vraag van je ouders kun je de toestemming 

krijgen om thuis te gaan eten.  

De leerlingen van het zesde en zevende jaar mogen wel buiten 

de school middagmalen.  

Indien de school toestemming verleent om niet in de refter 

te eten, ontvang je een middagpasje en moeten je ouders een 

toelating ondertekenen. De toelating kan ten allen tijde 

door de school gemotiveerd en om ernstige redenen worden 

ingetrokken. 

 

 

 Studie 

 

 Bij afwezigheid van een leerkracht heb je studie. De aard 

van de studie in de klas of in de refter wordt bepaald door 

de begeleidende leerkracht. Indien er door de afwezige 

leerkracht geen taak werd opgegeven, studeer je. 

 Sportstudie kan na overleg met de vervangende leerkracht en 

secretariaat vanaf het tweede uur vervanging op dezelfde 

dag. Tijdens de sportstudie worden geen lessen gestoord.  

 Indien je het achtste uur studie hebt omwille van een 

afwezige leraar, mag je naar huis.  

 

 

 Voorkomen 

 

Je kapsel, kleding en algemeen voorkomen mogen niet 

extravagant zijn. Enkel haarkleuren met natuurlijke tinten 

worden toegelaten. Dreadlocks zijn niet toegestaan. 

Piercings moet je uitdoen op school. In de lokalen draag je 

geen hoofddeksel of jas.  
Het leerlingensecretariaat, leerkrachten en directie  

oordelen over het voorkomen van de leerlingen. 
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 Omgangsvormen  

 

Eet, drink of kauw niet in de leslokalen of de gangen. 

Op school gebruik je het Algemeen Nederlands als 

omgangstaal. Beleefdheid en hoffelijkheid zijn in elke 

situatie essentieel. Aanstootgevend gedrag wordt niet 

getolereerd.  

Wees hartelijk in de omgang met je medeleerlingen: pesten 

hoort daar niet bij. 

Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde 

leerling, die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, 

kan niet worden getolereerd. 

 

 Pesten en geweld  

Pesten en geweld werken enorm negatief in op het welbevinden 

van leerlingen. We maken met de school werk van een strategie 

om pesten en andere conflicten te voorkomen en aan te pakken. 

 

Pestproblemen zijn steeds bespreekbaar. De leerling die 

slachtoffer is van pesten en geweld op school kan zich 

richten tot de leerkracht, klassenleraar of coördinator van 

zijn studiejaar. Signalen van gepeste leerlingen worden 

altijd ernstig genomen.  

 

Pestgedrag door leerlingen wordt niet getolereerd.  

 

Aan alle leerlingen wordt gevraagd pestgedrag te signaleren 

als ze er getuige van zijn. Het personeel zal tussenkomen 

bij pestgedrag. In bepaalde gevallen worden ouders 

ingelicht. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement 

worden toegepast. 

 

De school wil samen met de leerling naar een oplossing zal 

zoeken. We voeren een duidelijke communicatie met alle 

partijen om pesten te voorkomen. We beogen hierbij herstel 

en bemiddeling (No Blame-aanpak). We verwijzen voor de 

begeleidende maatregelen naar § 4.8.1 van dit 

schoolreglement.  

 

 

 Cyberpesten 

 

De school hanteert in het geval van deze vorm van pesten via 

digitale media strikte gedragsregels voor het gebruik van het 

internet (voor netiquette Smartschool, zie § 2.6). Deze regels 

zijn onder andere van toepassing bij chatten, mailen en het 

gebruik van sociale media. 
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Het is niet toegestaan om van andere leerlingen of personeel 

van de school: 

-Gebruik te maken van of in te breken in hun account. 

-Foto’s en video’s online te zetten, zonder dat zij daarmee 

akkoord gaan.  

-Via Snapchat, Instagram, Messenger e.d. of de eigen digitale 

kanalen van de school beelden, berichten te sturen die het 

welbevinden kunnen schaden. 

-Beledigende commentaren te posten op sociale media of online 

beledigingen verder door te sturen. 

 

In geval van aanwijzingen van cyberpesten kan de directie de 

log-bestanden opvragen, of maatregelen nemen om de toedracht 

intern in de school te achterhalen. Afhankelijk van de zwaarte 

van de inbreuken kan de directie een orde- of tuchtmaatregel 

uitspreken, en bij strafbare feiten de politie contacteren. 

 

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in 

het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij 

aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard 

ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets 

wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de 

leerlingbegeleiding. Wij zullen dan een manier zoeken om je 

te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy 

van alle betrokkenen. 

 

 

 Persoonlijke bezittingen 

 

In de regel mag een GSM tijdens de lesuren niet zichtbaar 

zijn en hij dient 'uit' te staan. Enkel met toestemming van 

een personeelslid mag deze gebruikt worden in de 

schoolgebouwen. Bij misbruik wordt het toestel in bewaring 

genomen en kun je het op het einde van de dag ophalen op het 

secretariaat. Laat je GSM niet onbewaakt achter. Tijdens de 

middagpauze is GSM-gebruik in de bovenbouw wel toegelaten 

in de refter.  

Andere elektronische toestellen en audio-apparatuur... 

storen de les en het onderling sociaal contact. Daarom geldt 

hiervoor dezelfde regeling als voor de GSM. Het beste is om 

waardevolle voorwerpen niet mee naar school te brengen, 

indien mogelijk. We denken hierbij ook aan grote 

geldbedragen of kostbare sieraden. 

 

Breekmessen en andere gevaarlijke voorwerpen horen op school 

niet thuis. Bij misbruik worden ze in beslag genomen. Indien 
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het gebruik ervan nodig is voor de les, zal de leerkracht 

zelf voor de nodige breekmessen zorgen. 

 

De school is niet verantwoordelijk voor verlies van of 

schade aan persoonlijke bezittingen. 

 

 Leerboeken 

 

Een aantal leerboeken wordt tweedehands te koop aangeboden. 

Wie zorg draagt voor zijn boeken, kan ze volgend schooljaar 

doorverkopen.  

Enkele verplichte leesboeken voor het derde jaar ASO kunnen 

worden gehuurd. 

Invulcursussen dienen uiteraard nieuw te zijn. 

 

 Bibliotheek in de middenschool 

 

Je kunt gratis één of meer boeken ontlenen gedurende maximum 

1 maand. Als je je boeken niet op tijd terugbezorgt, riskeer 

je een geldboete.  

 

 Naschoolse studie 

 

 Indien je het achtste lesuur geen les hebt, kun je in de 

studie blijven, die door een opvoeder of leerkracht wordt 

begeleid. 

Indien gewenst kun je aansluiten bij de naschoolse studie 

als je langer dan 10 minuten op vervoer moet wachten. 

 

 

 Inspraak 

 

– Pedagogisch forum  

 Het pedagogisch forum is een adviesorgaan waar leraren en 

directie nadenken over de pedagogische visie van de school 

en de concrete uitwerking daarvan. 

 

– Comité voor preventie en bescherming op het werk 

 Het comité is een overlegorgaan tussen werkgevers en 

werknemers omtrent de veiligheids- en welzijnsproblematiek 

op school. 

 

– Ondernemingsraad 

 Binnen deze raad vinden besprekingen tussen werkgevers en 

werknemers omtrent de arbeidsvoorwaarden plaats. 

 

– Oudervereniging 

 De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken 

aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op 

school en thuis. 
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 Zij organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor 

de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei 

activiteiten op school. 

 

 

– Schoolraad 

 In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de 

ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in 

het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de 

inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Met 

ieders eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke 

opvoeding van de leerlingen. 

 

 

– Leerlingenraad 

 Via de leerlingenraad krijgen de leerlingen de kans hun 

mening te formuleren omtrent het schoolgebeuren. Tijdens 

overlegmomenten tussen de raad en de directie kan hij 

adviezen geven omtrent de organisatie van de school. 

4.2  Privacy 

 Welke informatie houden we over je bij? 

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze 

leerlingen. We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel 

wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 

gegevens van je op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige 

aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we jouw 

uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover 

vind je in [deel III, punt 5] van het schoolreglement. 

Jouw persoonsgegevens verwerken we met Informat. We maken 

met de softwareleverancier afspraken over het gebruik van 

die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken 

voor eigen commerciële doeleinden. 

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. 

We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft 

tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen 

die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de 

klassenraad, het CLB). 

 

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we 

over je bewaren.  
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Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook 

kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met de school via 

aanspreekpunt informatieveiligheid van de school (AIV): 

privacy@heilig-hartcollege.be. We kunnen geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals 

medeleerlingen.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we 

uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand 

verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke 

toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming 

altijd intrekken.   

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je 

contact opnemen met het AIV van de school: privacy@heilig-

hartcollege.be). 
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 Wat als je van school verandert? 

 

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je 

ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, 

zullen wij samen met je administratief dossier een aantal 

gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school 

doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe 

school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel 

jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. 

We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, 

tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we 

bijvoorbeeld verplicht om een kopie van een eventueel 

gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot 

het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te 

bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens 

doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk 

binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere 

school laten weten. 

 

 Publicatie van sfeerbeelden  

 

Conform de wetgeving (GDPR) zal de school bij aanvang van 

je schooltraject toestemming vragen betreffende publicatie 

van foto’s waarop je duidelijk herkenbaar bent. Je hebt 

daarbij de mogelijkheid om publicatie enkel toe te laten op 

ons intern systeem of breder. We verwijzen hiervoor naar 

het document “toestemming voor het publiceren van 

beeldmateriaal”. 

Wij publiceren geregeld sfeerbeelden van onze 

schoolactiviteiten op onze website, in de schoolkrant en 

dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 

school en daarbuiten informeren over onze activiteiten. De 

personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen 

met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop 

dat de sfeerbeelden niet aanstootgevend zijn.  

Heb je toch een probleem met het publiceren van sfeerbeelden 

waarop je duidelijk herkenbaar bent, dan kan je dit aan ons 

laten weten via privacy@heilig-hartcollege.be.  

We wijzen er op dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens 

de privacywetgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop 

medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 

personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen 

tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 

betrokkenen.  
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Op school mogen enkel personeelsleden of personen die 

daarvoor expliciet een opdracht hebben gekregen, bv. de 

schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  

 

Oneigenlijk gebruik van gsm’s in de schoolcontext – 

waaronder het maken van foto’s en filmpjes – kan door de 

directie gesanctioneerd worden door een orde- of maatregel. 

(zie hiervoor ook § 4.1.2. alinea ‘cyberpesten’) 

 

Beelden van de school die genomen zijn tijdens een 

activiteit of op het domein in het algemeen mogen niet op 

sociale media verschijnen zonder toestemming van het 

schoolbestuur. 

 

 Bewakingscamera’s 

 

Onze schoolgebouwen zijn uitgerust met een 

camerabewakingssysteem. De plaatsen die onder camerabewaking 

staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen 

die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar 

dat kan enkel bij een grondige reden. Deze beelden worden 

volgens de Camerawet en Privacywet bewaard. 

 

 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. 

 

 Adressenbestanden voor hogescholen en universiteiten 

 

In het kader van de studiekeuze zullen adressen van 

leerlingen worden doorgegeven aan hogescholen en 

universiteiten, na actieve toestemming van de leerlingen. 

4.3  Actie clean  

Iedereen is samen verantwoordelijk voor de orde en netheid van onze 

school: de speelplaats, gangen, kleedruimtes, traphal, lokalen, 

refter. Er zijn geen kauwgom noch lolly’s toegelaten op het 

schooldomein (zowel binnen als buiten). Frisdranken zijn in de 

lokalen en gangen niet toegestaan. 

 

Je werkt vlot mee aan de middagbeurt per tafel (beurtrol) om de 

refter en speelplaats na de middagpauze proper achter te laten. 

 

Je toont voldoende aandacht voor de verluchting en de netheid van 

alle lokalen. Voor de dagelijkse orde in de klas wordt een beurtrol 
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opgesteld. De taken van de ordeverantwoordelijke worden opgesomd in 

een document dat uithangt in elk klaslokaal.  

De ordeverantwoordelijke maakt op het einde van de les het 

whiteboard schoon. 

Op het einde van de dag sluit je samen de ramen, plaats de stoelen 

ordelijk op de banken, verwijder papier, rommel en vuilnis 

(gesorteerd) en veegt - indien nodig - de klas. 

 

Wil je klasversiering aanbrengen, doe dit dan aan het prikbord, niet 

aan muren of deuren. Bij twijfel of er iets wel of niet aan het 

prikbord mag, kan je best je klassenleraar raadplegen, die in 

overleg met het leerlingsecretariaat een beslissing zal nemen. Het 

leerlingensecretariaat oordeelt ook over het wel of niet aanbrengen 

van affiches buiten de klaslokalen. 

 

Je respecteert het lokaalreglement in elk vaklokaal. Hieromtrent 

worden afspraken gemaakt tijdens de eerste week van het schooljaar. 

 

In het kader van de afvalvoorkoming willen wij het gebruik van 

brooddozen promoten. Vermeld duidelijk je naam.  

 

Als je een lokaal of refter verlaat laat je het proper achter, je 

sorteert zelf je vuilnis in de daartoe bestemde vuilnisbak. 

 

 

4.4  Reglement Lichamelijke opvoeding en sport 

De leerlingen van de richting Sport ASO en Lichamelijke Opvoeding 

en Sport TSO ontvangen een bijlage bij het schoolreglement. Deze 

bijlage maakt integraal deel uit van het schoolreglement. 

 

4.5  Gezondheid 

 Preventiebeleid rond drugs 

 

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes 

bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die 

van de anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te 

behoeden voor overmatig alcoholgebruik, roken, oneigenlijk 

gebruik van medicatie, gebruik van drugs, enz. Het bezit, 

gebruik, onder invloed zijn en verhandelen van deze 

genotsmiddelen zijn bijgevolg op school en in de 

onmiddellijke omgeving van de school verboden. Ze kunnen je 

ook ernstige schade toebrengen. 
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Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te raken met drugs, 

dan proberen we je te helpen. Dat neemt niet weg dat we ook 

sancties kunnen opleggen volgens het orde-en tuchtreglement. 

Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons 

hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of 

wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs 

verhandelt. 

 

Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school een 

preventiebeleid rond drugs. Wij nodigen alle schoolbetrokken 

partners uit aan dit beleid mee te werken. 

 

Leerlingen die problemen hebben, kunnen in volle vertrouwen 

contact opnemen met een leerkracht of een medewerker van 

het CLB. 

 

 Rookverbod 

 

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het 

roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke 

producten.  

Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, 

elektronische sigaretten, shisha-pen en heat-stick zijn 

verboden.  

Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de 

open plaatsen. 

 

Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. 

 

Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie 

opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt 

dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten 

wordt getreden, kan je terecht bij de directie. 

 

 Eerste hulp en gebruik van geneesmiddelen op school 

 

 

Eerste hulp 

We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste 

zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een 

ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp 

inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je 

ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk 

verwittigen. 
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Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een 

register. We willen zo nagaan welke ongevallen op school 

gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de 

toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de 

gegevens in dit register vernietigd. 

Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de beroepsgerichte 

vorming (BGV), werkplekleren of de stageactiviteiten het 

slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst 

van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. 

De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen 

in de toekomst te voorkomen. 

 

 

Geneesmiddelen op school 

– Je wordt ziek op school 
 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen 

weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden 

in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een 

ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen 

bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder 

gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis 

gaan zonder ons op de hoogte te brengen. 

Wij beschikken over een zeer beperkte voorraad van 

eenvoudige en gekende medicijnen, met name op school: 

Dafalgan, Renny, Lemocin; in de EHBO –koffer voor reizen: 

Dafalgan, Renny, Lemocin en Touristil. Enkel als je ouders 

vooraf toestemming hebben gegeven en wanneer de 

omstandigheden dat vereisen, zullen we je één van die 

geneesmiddelen in zeer beperkte mate aanbieden. Je ouders 

moeten op een lijstje aankruisen welke geneesmiddelen we je 

wel en niet mogen geven. Ze houden daarbij rekening met o.a. 

eventuele allergische reacties. 

Elk gebruik van een geneesmiddel zullen we noteren in een 

register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens 

in dit register vernietigd of aan je ouders bezorgd. 

Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel 

geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen met je 

ouders. 

 

– Toezien op het gebruik van geneesmiddelen 
 

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen 

moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen om er op toe te 

zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier 

dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en 

ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van 
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de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen 

stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. 

Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat 

register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het 

innemen van geneesmiddelen (bv. bij het indruppelen), maar 

we zullen geen andere medische handelingen stellen (bv. een 

inspuiting), want dat is strikt verboden.  

Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan 

brengen we je ouders daarvan op de hoogte. 

Het aanvraagformulier kan je verkrijgen op het secretariaat. 

– Medische handelingen 

Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan 

ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand die niet 

onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood 

zullen we steeds een arts contacteren. 

4.6  Veiligheid op school 

 Veiligheid  

 

In het kader van de veiligheid treft de school maatregelen 
betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. 

Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Het spreekt 

vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je 

mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. De school 

doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en 

op te sporen. Het is echter ieders taak om deze te 

signaleren. 

 

 Lokaalreglementen 

 

Tijdens de lessen in de vaklokalen wordt het reglement dat 

daar geldt nageleefd. Het niet-naleven van dit reglement 

kan leiden tot een orde-of tuchtmaatregel. 

4.7  Secretariaat 

Je kunt er terecht met al je vragen naar informatie. 

 

Meld er zo vlug mogelijk je adresverandering. 

 

Studiebeurzen: het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de school 

en moet voor 1 juni worden opgestuurd naar het opgegeven adres. Het 
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kan eveneens gedownload worden via de website www.studietoelagen.be. 

Je kan ook de studietoelagen online indienen via deze website. 

 

Gevonden voorwerpen breng je naar het secretariaat. Heb je iets 

verloren, meld het dan op het secretariaat. We rekenen erop dat je 

na maximum 1 maand je verloren voorwerp ophaalt. 

http://www.studietoelagen.be/
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4.8  Orde-en tuchtmaatregelen 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels 

naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het 

orde-en tuchtreglement. 

 

4.8.1 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we 

in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel 

voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: 

 een gesprek met de klassenleraar, een leerlingbegeleider; 

 

 een begeleidingsovereenkomst; 

Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast 

waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf 

afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor 

bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, 

zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier 

willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en 

de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw 

beter zal verlopen. 

 

 een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook 

wel time-out genoemd; 

Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale 

lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan 

je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan. 

 

 herstelgesprekken  

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict 

op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de 

betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd 

en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte 

methodieken kunnen zijn: 

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek; 

• No Blame-methode; 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO); 

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding 

van een onafhankelijk iemand,  tussen slachtoffer en dader, 

ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt 
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iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich 

hebben voorgedaan.  

 

De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan 

een tuchtprocedure, zoals in punt 4.8.3 beschreven, voor 

onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg 

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

de hoogte. 

 

4.8.2 Ordemaatregelen 

4.8.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 
 

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon 

die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment 

toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. 

Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een 

ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging. 

 

4.8.2.2 Welke ordemaatregelen zijn er? 
 

 een verwittiging; 

 

 strafwerk; 

 

 de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan 

onmiddellijk bij het leerlingensecretariaat; 

 

 een alternatieve ordemaatregel; 

 

 … een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les 

(of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag; 

 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

 

4.8.3 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we 

telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 

reglementaire feestdagen niet meegerekend).  
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4.8.3.1 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. 

 

4.8.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er? 
 

 je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één, meer 

of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4); 

 

 je kan definitief uitgesloten worden uit de school.  
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4.8.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 
 

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan 

een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting 

overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende 

klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die 

klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit 

van het tuchtdossier. 

 

4.8.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? 
 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

 De directeur of zijn afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt 

jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek 

waar jullie gehoord zullen worden. 

 

 Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen 

inkijken. 

 

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

na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs 

van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit 

gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een 

personeelslid van de school of van het CLB kan bij een 

tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en 

je ouders. 

 

 Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je 

ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende 

brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook 

een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de 

tuchtmaatregel. 

 

 In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden 

tot het einde van de tuchtprocedure (zie punt 4.9.3.7). 

 

4.8.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 
 

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jijzelf 

(zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de 

beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. 

De beroepsprocedure gaat als volgt: 
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 Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het 

schoolbestuur op volgend adres: 

         vzw KOBA de Nete 

  t.a.v. de afgevaardigd bestuurder   

Nooitrust 4 

  2390 Malle 

 Of: Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij 

 het schoolbestuur op school 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. 

 

 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.  

Deze termijn van vijf dagen* geldt ook als je ouders ervoor 

kiezen om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

 

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

beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten 

afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal 

kunnen behandelen. 

 

 Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende 

voorwaarden voldoen: het beroep is gedateerd en ondertekend. 

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 deel III, punt 1 ‘Wie 

is wie’]. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan 

de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die 

dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die 

jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de 

definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel 

uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders voor dat 

gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan 

door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging 

zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
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samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, 

tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 

noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 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. Het is enkel mogelijk 

om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

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 voorzitter is 

niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er 

bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft 

zijn stem de doorslag.  

 

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel 

bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de 

beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je 

ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

4.8.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: 

 

 We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de 

hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen 

spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere 

gegevens kunnen niet gebruikt worden. 

 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve 

wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven. 

 Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere 

school. 

 Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het 

schooljaar (d.i. 31 augustus of 31 januari voor een Se-n-Se), 

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. 
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 Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod 

voor een andere school, kunnen we je administratief 

uitschrijven. 

 Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je 

definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. 

 Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, 

kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens 

hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren. 

 

4.8.3.7 Wat is een preventieve schorsing? 
 

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een 

eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt 

toegelaten. Dit kan 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. 

 

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe 

niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve 

schorsing eenmaal verlengd worden. 

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief 

schorsen. Hij motiveert deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de 

school wordt daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk 

gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.  

 

4.8.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of 

na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je 

steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school 

aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een 

tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf 

vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat 

schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet 

ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk 

aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, 

zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je 

ouders. 
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4.9  Klachtenregeling 

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, 

handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn 

personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met de voorzitter van 
het schoolbestuur.  

 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende 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 aan de Klachtencommissie. Deze commissie 

is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van 

leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het 

nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door 

hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 

klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de 

Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie  

t.a.v.de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze 

ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden 

voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 

zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de 

laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie 

een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, 

betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de 

klachtencommissie al heeft behandeld. 

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je 

ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de 

contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur 

de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie 

vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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– klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een 

gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over 

een misdrijf); 

– klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van 

de overheid of op de geldende decreten, besluiten, 

ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

– klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het 

schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader 

van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 

personeelsleden; 

– klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of 

behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, 

de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd 

in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het 

schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen 

nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen 

juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 

schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet 

in beroep gaan. 

 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige 

discretie en sereniteit. 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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DEEL III INFORMATIE 

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt 

genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig 

is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar 

wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. 

 

1 WIE IS WIE  

Graag stellen we je de volgende organen voor die mee instaan voor 

de organisatie van onze school. 

 

1.1  Het schoolbestuur  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organiserende instantie van het 

onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid 

en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor 

een goed verloop van het onderwijs. 

Haar benaming en adres,  

waarbij KOBA staat voor “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”: 

 

VZW KOBA de Nete 

Maatschappelijke zetel:  

Nooitrust 4 

2390 Malle 
 
Voorzitter: mevrouw Denise Geens-Peeters  

Afgevaardigd-bestuurder: de heer Dirk Dillen 

 

Het schoolbestuur heeft een plaatselijke verankering in het  

'Plaatselijk Comité'. Dit orgaan reflecteert over beleidslijnen van 

de school. 
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1.2  De scholengemeenschap 

Het Heilig-Hartcollege maakt deel uit van de Katholieke 

Scholengemeenschap Ter Nethe. Deze omvat naast het Heilig-

Hartcollege eveneens het Heilig Hart van Maria te Berlaar en het 

Sint-Lambertusinstituut te Heist-op-den-Berg. 

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het Comité van 

Afgevaardigde Inrichtende Machten (CAIM). De heer Jan Van Deuren is 

waarnemend voorzitter van het CAIM.  

De vertegenwoordigers van onze inrichtende macht in het CAIM zijn 

mevrouw Denise Geens-Peeters en de heer Dirk Dillen. 

De heer A. Nuyens is coördinerend directeur van de 

scholengemeenschap en zit in die hoedanigheid de Raad van Directeurs 

scholengemeenschap voor.  

 

1.3  Directeur 

Administratief bestaat onze school uit vier scholen: 

Heilig-Hart - Middenschool I, Heilig-Hart - Middenschool II, 

Heilig-Hart - Bovenbouw I en Heilig-Hart - Bovenbouw II. 

 

De heer A. Nuyens is administratief en personeelsdirecteur. 

De heer L. Lauwaet is pedagogisch directeur van de eerste graad en 

aanspreekpunt voor de bouwwerken. 

De heer W. Velle is pedagogisch directeur van de tweede en derde 

graad. 

De heer R. Buts is financieel-logistiek directeur. 

1.4  Personeel 

De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. 

Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog 

andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, coördinator, interne 

pedagogische begeleiding, ... 

 

Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak het leiden 

van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht en 

het begeleiden van leerlingen. 

 

Ook het onderhoudspersoneel, dat ervoor zorgt dat alles netjes en 

proper blijft, is belangrijk voor het goed functioneren van onze 

school en verdient ons respect. 
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1.5  De klassenraad  

De klassenraad heeft 3 functies. In sommige omstandigheden moet de 

toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige 

leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De 

begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en 

je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde 

van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk 

oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt. 

1.6  Cel leerlingenbegeleiding  

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in 

kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door 

de opvolging en begeleiding van leerlingen toe te vertrouwen aan de 

cel leerlingenbegeleiding. De cel, bestaande uit de pedagogische 

directie, het leerlingensecretariaat, de leerlingenbegeleiders en 

CLB-medewerkers, zorgt voor de coördinatie van de 

begeleidingsdossiers en de doorstroming ervan naar verschillende 

participanten. 

1.7  De leerlingenbegeleider 

In elke vestiging kan beroep worden gedaan op leerlingenbegeleiders 

die samen met de pedagogische directie en de het 

leerlingensecretariaat zorgen voor het opzetten van begeleidende 

activiteiten.  

 

1.8  De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen 
een oriënteringsattest B of C 

Als je ouders op het einde van het schooljaar niet akkoord kunnen 

gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, 

kunnen zij zich in de tweede fase van de beroepsprocedure tot deze 

beroepscommissie richten. 

Deze beroepscommissie is paritair samengesteld uit interne en 

externe leden.  
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1.9  De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen 
een definitieve uitsluiting 

Als je ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing tot 

definitieve uitsluiting, kunnen zij zich tot de beroepscommissie 

richten. Deze beroepscommissie is paritair samengesteld uit interne 

en externe leden. 

1.10 CLB 

De school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

(CLB). Het CLB  heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in 

hun functioneren op school en in de maatschappij, en situeert de 

begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 

 

 Het leren en studeren (leerproblemen, organisatie, motivatie); 

 

 De onderwijsloopbaan (informatie over keuzemogelijkheden en 

scholen, keuzebegeleiding); 

 

 De preventieve gezondheidszorg (gezonde leefstijl, zicht en 

gehoor, gewicht, inentingen…); 

 

 Het psychisch en sociaal functioneren (gedrag, relaties, 

faalangst, begeleidingsvoorzieningen buiten de school). 

 

Onze school wordt begeleid door CLB ‘Het Kompas’. 

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de 

leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken 

op de schoolraad. 

Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het 

CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. 

 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, 

vragen van jou, je ouders of de school. Als de school aan het CLB 

vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 

begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als 

jij daarmee instemt. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de 
regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht 

zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort 

als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent 

dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming 

van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle 

stappen van de begeleiding.  
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De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan 

bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school 

signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften 

van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school 

bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

 

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die 

nodig zijn voor de begeleiding op school. Je ouders of jij (in 

principe vanaf je 12 jaar) moeten toestemming geven bij het 

doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor 

elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker 

houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de 

bescherming van de privacy.  

 

Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de 

procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen 

met het CLB waarmee wij samenwerken. 

 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= 

CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is 

ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt 

met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de 

inschrijving bezorgd worden aan CLB het Kompas. Jij of je ouders 

hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een 

volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september 

overgedragen.  

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je 

ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving 

schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van 

dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van de 

vestigingen van het [naam + adres van het CLB]. Je kan je echter 

niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, 

(indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, 

(indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het 

buitengewoon onderwijs en gegevens in het kader van de verplichte 

begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in 

het kader van de systematische contacten. 

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen:  

– de begeleiding van spijbelgedrag;  

– collectieve medische onderzoeken of preventieve 

gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.  

– de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het 

CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele 

leerlingen of een groep leerlingen. 
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Medische consulten 

Deze systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor 

iedere leerplichtige leerling.  

De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf schooljaar 2019-2020 

in het secundair enkel nog in het derde jaar een verplicht medisch 

consult  is. 

Om te vermijden dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd 

geen medisch consult krijgen, zal er in het schooljaar 2018-2019 

naast het verplichte medisch consult in het derde jaar secundair 

toch ook nog beperkt aanbod zijn in het eerste jaar secundair.  

 

Mogelijkheid tot vaccinatie 

Het CLB biedt alle leerlingen in het eerste jaar secundair 

vaccinaties aan  tegen baarmoederhalskanker en in het derde jaar 

secundair vaccinaties tegen difterie, tetanus en pertussis. 

Het CLB dient deze vaccinaties toe op voorwaarde dat ze hiervoor de 

expliciete toestemming heeft gekregen van de ouders. 

 

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een 

verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde 

medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar 

de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van 

negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere 

CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen 

je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders 

bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan 

een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school 

begeleidt. 

 

Samenwerking in het kader van de leerplichtbegeleiding 

School en CLB werken samen in het kader van de leerplichtcontrole.  

Wanneer een minderjarige spijbelt, past de school haar intern 

spijbelactieplan toe (zie § 2.2 en 3.1.10 van dit schoolreglement) 

Ten laatste bij 5 halve dagen spijbelen, brengt de school het CLB 

op de hoogte. Zij bekijken dan samen hoe ze het spijbelprobleem van 

deze leerling verder zullen aanpakken.  Zij volgen hierbij de 

richtlijnen van het Stappenplan voor Spijbelopvolging van de 

provincie Antwerpen. 

In de eerste plaats zullen school en CLB zelf door begeleidende 

gesprekken met leerling en ouders trachten om de jongere terug 

regelmatig op school te krijgen. 

Het CLB kan indien nodig ook doorverwijzen naar externe hulp: 

zorgtrajecten op maat voor jongeren of  hulpverlening van partners 

binnen of buiten Integrale Jeugdhulp.  

Als de school en het CLB van mening zijn dat een politionele 

tussenkomst effect kan hebben op het spijbelgedrag van de 
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minderjarige, kan de school een aanmelding doen bij de Lokale 

Politie (zie § 6 van dit schoolreglement). 

Men tracht jongeren zo lang mogelijk buiten de gerechtelijke 

hulpverlening te begeleiden. 

Als er echter niet voldoende medewerking is van jongere en ouders 

en het CLB oordeelt dat er sprake is van “ verontrusting” zal de 

CLB-medewerker de jongere aanmelden bij het Ondersteuningscentrum 

Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Jongeren in 

verontrustende situaties die uiteindelijk niet binnen de vrijwillige 

hulpverlening kunnen worden geholpen, worden door deze instanties 

doorverwezen naar het Parket en de jeugdrechter. 

 

De CLB-medewerkers in onze school zijn: 

 CLB-psycholoog: Griet Beirinckx 

griet.beirinckx@clbkompas.be 

015 23 74 51 

 Maatschappelijk werker: Kathleen Sterckx 

kathleen.sterckx@clbkompas.be 

015 23 74 62  

 CLB-arts: Mich Fannes 

mich.fannes@clbkompas.be 

015 23 74 53 

 Paramedisch werker: Frank Matheï 

frank.mathei@clbkompas.be 

015 23 74 55  

 

Adres CLB: 

CLB ‘Het Kompas’ 

Fr. Coeckelbergsstraat 2 

2220 Heist-op-den-Berg 

tel.015 24 81 10   fax 015 24 96 63 

www.clbkompas.be 

 

Openingsuren CLB: 

Van maandag tot vrijdag 

Van 9u tot 12u en van 13u tot 16u 

Maandag open tot 19u 

 

Sluitingsperiode CLB: 

Kerstvakantie: uitgezonderd 2 dagen 

Paasvakantie 

Zomervakantie: van 15 juli tot en met 15 augustus 

mailto:griet.beirinckx@clbkompas.be
mailto:kathleen.sterckx@clbkompas.be
mailto:mich.fannes@clbkompas.be
mailto:frank.mathei@clbkompas.be
http://www.clbkompas.be/
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1.11 Het ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Kempen, 

bereikbaar via volgend e-mailadres: 

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be  
 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over 

jouw ondersteuning kan je terecht bij volgend aanspreekpunt:   
 

Mieke Quirijnen  

algemeen coördinator  

aanspreekpersoon Ondersteuningsnetwerk Kempen 

telefoonnummer: 0472 12 36 64 

1.12 Werkgroep schoolpastoraal  

Een team van leraren plant, coördineert en organiseert verschillende 

pastorale activiteiten in de loop van het schooljaar. 

1.13 De schoolraad en andere participatie-organen 

 Leden schoolraad 

 Geleding van het personeel: 

  - Mevr. H. Cools 

  - Dhr. P. Kemp 

 

 Geleding van de ouders: 

  - Mevr. C. Battiau 

  - Mevr. E. Van den Brande 

  - Dhr. P. Schroyen 

  - Dhr. M. Jacobs 

    

 Geleding van de leerlingen: 

  - Emiel Roothooft 

  - Lucas Delmarcel  

       

 Geleding van de lokale gemeenschap: 

  - E.H. J. Bats 

  - Dhr. M. Van den Broeck 

  - Dhr. E. Verbist 

  - Dhr. L. Kerremans 

 

 Aanspreekpunt leerlingenraad 

 De leerlingenraad heeft per departement voorzitters. Hun 

 namen kan je vinden op onze website. 

mailto:info@ondersteuningsnetwerkkempen.be
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2 STUDIEAANBOD 

 

Eerste graad Tweede graad Derde graad On- 

der- 

wijs- 

vorm 
1ste jaar 2de jaar 3de en 4de jaar 5de en 6de jaar 

7de 

jaar 

Latijn LATIJN 
LATIJN  

Leerweg 4 & 5) 

LATIJN-MODERNE 

TALEN 

 
 

LATIJN-WISKUNDE  

(6 of 8 u. wis) 

MODERNE 

WETEN- 

SCHAPPEN 

MODERNE 

WETENSCHAPPEN 

ECONOMIE 

wiskunde 

ECONOMIE- 

WISKUNDE 

A 

  

ECONOMIE 

moderne talen 

ECONOMIE- 

MODERNE TALEN 

 S 

  

WETENSCHAPPEN 

MODERNE TALEN- 

WISKUNDE 

 O 

  

WETENSCHAPPEN- 

WISKUNDE 

(6 of 8 u. wis) 

  

  

  

SPORTWETEN-

SCHAPPEN 

SPORTWETEN- 

SCHAPPEN 

  

  

TECHNIEK- 

WETENSCHAPPEN 

TECHNIEK-

WETENSCHAPPEN 

TECHNIEK-

WETENSCHAPPEN 

 

T 

 

S 

 

O 

LICH.OPV. en 

SPORT 

LICH.OPV. en 

SPORT 

 HANDEL 
HANDEL 
ONDERNEMEN & IT 

BOEKHOUDEN-INFORMATICA 
ACCOUNTANCY & IT 

HANDEL 

MARKETING & 

ONDERNEMEN 

1ste 

LEERJAAR B 

KANTOOR en 

VERKOOP 

VERZORGING- 

VOEDING 

KANTOOR 
OFFICE & RETAIL 

KANTOOR 
OFFICE & LOGISTICS 

Business 

Support  
B 

 

S 

 

O 
 

VERZORGING- 

VOEDING 

VERZORGING- 

VOEDING 

ORGANISATIE- 

HULP 
 

1ste jaar 2de jaar 3de en 4de jaar 5de en 6de jaar 
7de 

jaar 
 

 

Onze scholen werken onderling samen. Concreet betekent dit dat we 

sommige lessen en activiteiten samen organiseren. Het kan dus zijn 

dat je voor sommige lessen of activiteiten samenzit met leerlingen 

uit een andere administratieve school.  
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3 JAARKALENDER 

Hervatting lessen: maandag 3 september 2018 

Pedagogische studiedag: vrijdag 28 september 2018      

Vrije halve dag: woensdag 3 oktober 2018  

Herfstvakantie:  van 27 oktober  tot en met 4 november 2018 

Wapenstilstand:  zondag 11 november 2018 

Kerstvakantie:  van 22 december 2018  

    tot en met 6 januari 2019 

Krokusvakantie:  van 2 tot en met 10 maart 2019 

Paasvakantie:   van 6 tot en met 22 april 2019 

Dag van de Arbeid woensdag 1 mei 2019 

Vrije halve dag: woensdag 29 mei 2019 

Hemelvaartsvakantie: donderdag  30 mei 2019  

    vrijdag 31 mei 2019 

Pinkstermaandag: 10 juni 2019    

Zomervakantie:  van zaterdag 1 juli  

    tot en met 31 augustus 2019 

 

Uitdelen eindrapport 6de en 7de jaar: dinsdag 25 juni 2019 

Uitdelen eindrapport 1ste t.e.m. 5de jaar: donderdag 27 juni 2019 

Aanvraag overleg voorzitter delibererende klassenraad:  

-6de en 7de jaar: ten laatste vrijdag 28 juni 2019 

-1ste t.e.m. 5de jaar: ten laatste dinsdag 2 juli 2019 

Bijkomende proeven: maandag t.e.m. woensdag 26-28 augustus 2019 

Proclamatie nieuwe en uitgestelde beslissingen: donderdag 29 

augustus 2019 

Periode waarin de interne beroepscommissie de gemotiveerde 

beslissing kenbaar maakt aan de ouders: ten laatste op 15 september 

van het daaropvolgende schooljaar per aangetekende brief  

 

Een jaarkalender met de rapportdata en andere belangrijke informatie 

vind je vooraan in je planningsagenda. 

4 JOUW ADMINISTRATIEF DOSSIER 

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier 

of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan 

ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de 

juiste gegevens beschikken.  

 

De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een 

officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je 

identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of 

wachtregister ...  
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Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je daarom de 

volgende documenten binnen op het secretariaat: 

• het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je 

dat niet hebt behaald bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar 

(of een kopie); 

• een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je 

identiteitskaart waarvan we dan een fotokopie in je dossier bewaren. 

 

Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal de directeur of zijn 

afgevaardigde je zeggen welke documenten je moet binnenbrengen. Ook 

hier volstaat een kopie. 

 

De school kan ook zelf via een databank (Discimus) nagaan welk 

studiebewijs je hebt behaald. 

5 BIJ WIE KAN JE TERECHT ALS JE HET MOEILIJK HEBT? 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil 

onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor 

kan je terecht bij je leerkrachten en de leerlingbegeleiders. Zij 

bieden een luisterend oor en proberen je verder te helpen.  

We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes 

we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan 

helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.  

 

5.1  Het gaat over jou  

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen 

nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. 

Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat 

bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor 

jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste 

is voor anderen.  



 

   

 

73 

5.2  Geen geheimen  

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: 

discretieplicht en beroepsgeheim.  

 

Wat is dit?  

 

In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals 

leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus 

vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar 

kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim 

blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het 

directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.  

 

Een CLB - medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij 

wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er 

iets kan doorverteld worden. Bij een CLB - medewerker kan je er dus 

op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.  

 

5.3  Een dossier  

Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden 

en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te 

houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het 

directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan 

uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je 

leerlingendossier. 

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het 

dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze 

informatie vind je in [deel II, punt 4.2]. Om een oplossing te 

vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de 

mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren. 

 

5.4  De cel leerlingenbegeleiding  

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de 

leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlin-

genbegeleiding. Eenmaal per twee weken bespreken we in deze 

vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te 

kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar 

oplossingen.  
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We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van 

jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat 

er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te 

bespreken.  

 

5.5  Je leraren  

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je 

situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met 

jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren 

is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden 

geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we 

hen bezorgen. 

6 SAMENWERKING MET DE POLITIE 

Om leerlingen te begeleiden, bijvoorbeeld bij spijbelen, werkt de 

school in sommige gevallen samen met de jeugddienst van de lokale 

politie. De verkeersdienst informeert de leerlingen tijdens de 

onthaalweek van het eerste jaar en richt het project ‘Wel jong, niet 

gek’ in voor de leerlingen van het zesde jaar. Een 

samenwerkingsprotocol werd afgesloten tussen het parket, de lokale 

politie en de onderwijsinstellingen van Heist-op-den-Berg. Het 

hoofddoel bestaat erin erover te waken dat de school en haar directe 

omgeving een veilige omgeving vormen en blijven voor alle 

betrokkenen. 

7 WAARVOOR BEN JE VERZEKERD? 

 De schoolverzekering dekt een lichamelijk letsel opgelopen bij 

een ongeval tijdens om het even welke schoolactiviteit en op 

de normale weg van en naar de school ten belope van het 
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maximumbedrag bepaald bij de voorwaarden in de schoolpolis. De 

ongevallen waarop de wetgeving van de “zwakke weggebruiker” 

van toepassing is, zijn uitgesloten.  

 Ben je het slachtoffer van een ongeval met lichamelijk letsel, 

vraag dan een formulier voor de verzekering op het 

secretariaat, laat het door de dokter invullen en bezorg het 

terug aan het leerlingensecretariaat. 

Wanneer stoffelijke schade toegebracht werd aan derden, moet 

men een beroep doen op de gezinsverzekering. 

De schoolverzekering dekt stoffelijke schade (fiets, 

bromfiets, kleding e.d.) niet. 

 

 De leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun 

bezittingen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal. 

 

 Het nodige respect tegenover het materiaal van anderen en 

tegenover de infrastructuur van de school wordt verwacht. Wie 

beschadigingen aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kosten. 

De school is geen eigenaar van de gebouwen. Schade aan 

infrastructuur zullen via de eigenaar (adres bouwheer) verhaald 

worden op de verzekering van je ouders. 

8 LISO-PROJECT 

 Met onze school engageerden wij ons voor deelname aan het 

onderzoek “Loopbanen in het Secundair Onderwijs”, kortweg LiSO-

project (www.lisoproject.be). Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen 

(www.steunpuntssl.be) van de KU Leuven (www.kuleuven.be) in 

opdracht van de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat 

alle leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 in het eerste 

leerjaar van de eerste graad in onze school instappen, 

gedurende hun gehele secundaire schoolloopbaan opgevolgd 

zullen worden. Ook leerlingen die in latere jaren instromen in 

deze proefgroep zullen mee opgenomen worden. De opvolging 

gebeurt via toetsen en vragenlijsten en beperkt zich 

grotendeels tot één moment binnen elk schooljaar. De 

onderzoekers zullen de data ook koppelen aan administratieve 

gegevens.  

 

http://www.lisoproject.be/
http://www.steunpuntssl.be/
http://www.kuleuven.be/
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 Het verzamelen en verwerken van de gegevens gebeurt in 

overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. De informatie die verzameld wordt, zal 

steeds vertrouwelijk worden behandeld en zal nooit vrijgegeven 

worden aan derden op een wijze waarbij u of uw zoon/dochter 

geïdentificeerd kan worden. Bovendien hebt u het recht om uw 

gegevens ter inzage op te vragen en zo nodig te corrigeren of 

te laten schrappen. Indien u wenst dat uw zoon/dochter niet 

deelneemt aan het LiSO-project, dient u dit schriftelijk mee 

te delen aan het onderzoeksteam via onderstaande 

contactgegevens. 

 

 Met het LiSO-project draagt onze school bij tot nieuwe 

inzichten in de schoolloopbanen van leerlingen in het secundair 

onderwijs en mogelijks ook daarna, via een eventueel 

vervolgonderzoek. Op basis van die inzichten kunnen we het 

Vlaamse onderwijsbeleid helpen evolueren naar meer gelijke 

onderwijskansen voor iedere jongere. Ook zal de informatie die 

door LiSO wordt verzameld onze school ondersteunen in de 

ontwikkeling van het kwaliteitszorgbeleid. Indien u vragen 

heeft over het LiSO-project, kan u steeds terecht bij het 

onderzoeksteam. Onze contactgegevens: Eef Stevens, Coördinator 

LiSO-project, Dekenstraat 2 BUS 3773, 3000 Leuven, tel: 016 32 

57 96, mail: info@lisoproject.be of via www.lisoproject.be.  

9 VRIJWILLIGERS  

Op 1 augustus 2006 trad de wet betreffende de rechten van de 

vrijwilligers in werking. Deze wet legt een aantal verplichtingen 

op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze 

school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten 

gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, 

leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet 

verplicht o.m. de scholen om aan vrijwilligers een organisatienota 

voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een 

schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de 

school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te 

nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte. 

 

 

mailto:info@lisoproject.be
http://www.lisoproject.be/
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 Organisatie 

 
VZW KOBA De Nete 

Nooitrust 4 

2390 Malle 

 

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk 

winstoogmerk, het inrichten, besturen en bevorderen van het 

katholiek onderwijs en opvoeding in al zijn vormen. Zij mag 

eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen 

bevorderen, zoals naschoolse of parascolaire, algemeen 

educatieve, recreatieve of culturele activiteiten. In die 

zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische 

activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst 

daarvan uitsluitend besteed wordt aan het doel. 

 

 Verzekeringen 

 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot 

dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger. 

De organisatie heeft eveneens een verzekeringscontract 

afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 

geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de 

uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van 

de activiteiten. 

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-

verzekeringen. De polis ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

 

 

 Vergoedingen 

 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De 

organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de 

vrijwilligersactiviteiten. 

 

 Geheimhoudingsplicht 

 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen 

kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 

geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot 

vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische 

hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere 

vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact 

komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die 

actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet 

van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de 

informatie die hem of haar is vertrouwd.  
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