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Bij begin van het schooljaar kunnen de ouders/leerling vrij kiezen tussen een 

papieren of elektronische versie van het schoolreglement. 

 

 

OPBOUW SCHOOLREGLEMENT 

 

Deel 1  

Pedagogisch project en een enga-

gementsverklaring tussen school en 

ouders. 

Deel 2  

Afspraken over afwezigheden, begelei-

ding bij je studies en leefregels. 

Deel 3   

Dit reglement werd overlegd tussen de 

inrichtende macht (het schoolbestuur) en 

de schoolraad. Dit derde deel maakt strikt 

genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar bevat heel wat 

informatie over diverse onderwerpen.

 

  

Instituut Stella 

Matutina Michelbeke 
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WELKOM IN ONZE SCHOOL 

 

Beste ouder(s)/ voogd/ verantwoor-

delijke1, 

we zijn blij dat u voor het onderwijs en de 

opvoeding van uw kind voor Stella 

Matutina gekozen hebt. 

Terecht verwacht u van de school degelijk 

onderwijs en dagelijkse inzet voor een 

goede, christelijk geïnspireerde, 

eigentijdse opvoeding, in een leerling-

vriendelijk klimaat. Dit alles kan echter 

slechts lukken in een geest van 

constructieve samenwerking en van 

wederzijds vertrouwen. We hopen stellig 

dit samen met u te realiseren. 

 

Dag nieuwe leerling   

hartelijk welkom op onze school. Samen 

met je klasgenoten stap je binnen in een 

onbekende leefwereld, met nieuwe 

gewoonten en verplichtingen. 

Directie, leerkrachten en ondersteunend 

personeel staan klaar om je wegwijs te 

maken in de school en om je aanpassing 

vlot te laten verlopen. 

We rekenen uiteraard op je actieve 

medewerking. 

 

Ook jij, die reeds leerling bent op onze 

school,  

wensen we van harte welkom. Je kent 

uiteraard de gebruiken en leefgewoonten 

van de school, maar elk schooljaar is een 

nieuwe uitdaging: aanpassing aan andere 

leerstof, eventuele verandering van 

studierichting, nieuwe leerkrachten, 

andere afspraken …. 

We verwachten dat je regelmatig en 

ernstig blijft werken en studeren, dat je  

meewerkt aan een goede sfeer op school 

en in de klas, dat je je medeverant-

woordelijk voelt voor wat op school 

gebeurt (of niet gebeurt). 

Leerlingen krijgen de kans tot participatie 

in het schoolbeleid via de leerlingenraad 

en projectwerking.  

 

Ook tot jou, meerderjarige leerling   

richten we een woordje. 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. 

Schoolbestuur, directie en personeels-

leden wensen elke leerling veel succes in 

het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 In het schoolreglement bedoelen we met het begrip “ouder” 

steeds “ouder(s), voogd en/of verantwoordelijke”. 
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Deel 1 - Pedagogisch Project 

1 Pedagogisch project 
1.1  ZO ZIEN WE ONZE OPDRACHT  

Elke school wil een kwaliteitsvolle school 

zijn. Maar wat betekent “kwaliteit” als we 

spreken over onderwijs en opvoeding? 

 

Bepaalde onderdelen van het onderwijs 

hebben een duidelijk doel: vlot Frans 

leren spreken en schrijven, foutloos 

berekeningen maken, een gezonde 

maaltijd bereiden. De kwaliteit van de 

opleiding is dan af te lezen uit de bereikte 

resultaten. 

MAAR, er zijn heel wat aspecten van 

onderwijs en opvoeding waar dit niet 

zomaar af te leiden is: opvoeding tot 

respectvolle omgangsvormen, vorming 

van jongeren met echte vooruitzichten op 

geluk. De centrale inzet van onderwijs is 

de ontplooiing van ieder individu, in 

functie van zijn talenten en 

mogelijkheden, met aandacht voor de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden, 

met respect voor de gehele persoon, 

hoofd, hart en handen (de 3 “H”). 

Goed onderwijs heeft oog voor drie 

essentiële dingen: een waardenvol 

aanbod doen, leren daarover kritisch te 

denken en tot een persoonlijk ver-

antwoord handelen in onze maatschappij 

komen. In die zin is (wordt) de school een 

echt vormingsinstituut. 

 

Ons pedagogisch project is gebaseerd op 

volgende drie pijlers: 

o onderwijskwaliteit 

o waardenopvoeding 

o levensbeschouwelijke inspiratie 

 

We verwijzen uitdrukkelijk naar de 

“Opdrachtsverklaring van het katholiek 

onderwijs”. De volledige tekst is 

beschikbaar op de website van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen  

(www.katholiekonderwijsvlaanderen.be 

> Thema’s A-Z > Opdrachtsverklaring 

van het katholiek onderwijs in 

Vlaanderen) 

1.2  SCHOOLCULTUUR 

Het pedagogisch project, zoals hierboven 

beschreven, mondt uit in de 

schoolcultuur. 

Het schoolklimaat is de weerslag van de 

waarden, de normen, de opvattingen en 

verwachtingen, die zowel het peda-

gogisch handelen als het beheer van de 

school, sturen en kenmerken. 

De schoolcultuur wordt bepaald door de 

interactie van al wie, met geest en hart, 

bij de school betrokken is. Maar de 

schoolcultuur bepaalt ook het gedrag van 

de betrokkenen, rekening houdend met 

“optimaal” en “minimaal”. 

“Optimaal” hopen we op een 

vertrouwensvolle medewerking, persoon-

lijk engagement en bewuste inspanning 

van iedereen die bij de schoolwerking 

betrokken is. 

“Minimaal” verwachten we respectvol 

gedrag tegenover medeleerlingen en 

personeel, het materiaal, het school-

gebeuren in de les en daarbuiten, correcte 

houding ten aanzien van het pedagogisch 

project. Dit project moet uitmonden in 

een schoolcultuur waarbij het WIJ-

GEVOEL essentieel is: ouders, 

leerkrachten, ondersteunend personeel, 

directie en schoolbestuur, als samen-

werkende partners met en ten voordele 

van de leerling. 
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DE STER ALS SYMBOOL VAN ONZE 

SCHOOL 

Ons pedagogisch project hebben we 

samengevat in het letterwoord STELLA 

(Latijn voor “ster”). 

 

 

 

Samen 

Onze school is een gemeenschap waar we 

jongeren met verantwoord gezag willen 

(bege)leiden naar (jong)volwassenheid. 

SAMEN betekent verbondenheid en 

dienstbaarheid, respect voor ieders 

eigenheid, engagement ten voordele van 

de groep. We streven naar een toffe, 

vriendelijke sfeer opdat iedereen er bij 

zou horen. 

 

Toekomst 

“Talenten omzetten in troeven”: op die 

manier willen we meebouwen aan de 

toekomst van onze leerlingen. We beogen 

niet alleen een succesvolle studie-

loopbaan en het ontwikkelen van vaardig-

heden.  We schenken aandacht aan de 

diepere levenswaarden, zodat de jongere 

zich kan ontplooien tot een weerbaar, 

gewetensvol en sociaal geëngageerd 

iemand. 

 

Enthousiasme 

Een positieve geest maakt gelukkig. Elke 

dag opnieuw bouw je actief mee aan een 

school waar iedereen zich thuis voelt. 

  

Leeromgeving 

Op school komen jonge mensen samen 

om te LEREN LEREN, dit is: groeien naar 

een zelfstandig leergedrag, aankweken 

van een gezond kritische houding, 

ontwikkelen van de eigen talenten.  We 

streven naar actieve leerlingen-

begeleiding, op maat van elke leerling.  

 

Leefomgeving 

Er is slechts één lettertje verschil tussen 

‘leren’ en ‘leven’. Je gaat op school niet 

enkel met je hoofd, maar ook met je hart 

en handen aan de slag. We zijn een 

katholieke school, en willen je daarom 

ook graag enkele van deze waarden leren 

kennen. 

 

Applaus 

Iedereen heeft baat bij een oprecht 

schouderklopje, een handdruk, glimlach 

of een deugddoend compliment. We zijn 

er steeds voor elkaar, en zeggen het ook 

als het goed is. 
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2 Engagementsverklaring tussen school en 

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 met de schoolraad van 

onze school. 

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. Als katholieke 

dialoogschool verwachten we dat ouders 

echte partners zijn voor de opvoeding en 

de vorming die de school hun kinderen 

verstrekt. Dat houdt ook in dat leerlingen 

deelnemen aan de lessen rooms-

katholieke godsdienst. 

 

2.1  OUDERCONTACT 

In de loop van het schooljaar voorzien wij 

verschillende contactmogelijkheden.  

De doelgroep met bijhorende data vindt u 

in Deel III van dit schoolreglement onder 

de rubriek Jaarkalender. Bovendien 

ontvangt u een uitnodiging met 

inschrijfmogelijkheid telkens een ouder-

contact of infovergadering plaatsvindt.  

We stellen uw aanwezigheid op deze 

oudercontacten bijzonder op prijs.  

We verwachten dat de ouders die we 

uitdrukkelijk uitnodigen op die uitnodiging 

ook ingaan. Indien dit niet mogelijk is, 

moeten ze de school verwittigen. In dat 

laatste geval, zoeken we samen naar een 

andere oplossing.  

2.2  AANWEZIGHEID EN SPIJBEL-

BELEID 

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 het volgt. 

Bezinningsdagen, buitenschoolse acti-

viteiten, benefietactiviteiten, opendeur-

dag, enz. worden als normale school-

dagen 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 gesanctioneerd 

worden 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 art. 3.1. 

Om het recht op een schooltoeslag (die 

een onderdeel is van het groeipakket) niet 

te verliezen, mag de leerling niet meer 

dan 29 halve schooldagen ongewettigd 

afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag 

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 als een lastige opdracht. 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 uw actieve medewerking 

bij eventuele begeleidingsmaatregelen op 

dit vlak. 



 

 

9
  

S
T
E
LL

A
 M

A
T
U

T
IN

A
 M

IC
H

E
L
B

E
K

E
 

S
C

H
O

O
LR

E
G

LE
M

E
N

T
 2

0
2
1-

2
0
2
2
 

Van zodra de school de spijbel-

problematiek beschouwt als zorg-

wekkend, speelt ze het dossier door naar 

het ministerie van Onderwijs.  

Indien u of uw kind niet meewerkt aan 

onze begeleidingsinspanningen, kan de 

directeur beslissen om een tucht-

procedure op te starten omdat de leerling 

het onderwijs- en vormingsgebeuren in 

gevaar brengt. Verder kan de school ook 

beslissen uw kind uit te schrijven, 

bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft 

spijbelen of omdat het voor de school al 

een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind 

verblijft. 

 

2.3  VORMEN VAN INDIVIDUELE 

LEERLINGENBEGELEIDING 

Directie, leerkrachten, ondersteunend 

personeel en CLB werken samen als team 

aan de individuele begeleiding van uw 

kind. In overleg met de ouders willen we 

steeds op zoek gaan naar de meest 

aangewezen vorm van begeleiding, zowel 

op studievlak als op socio-emotioneel 

vlak. We rekenen op uw medewerking 

indien bijkomende maatregelen voor uw 

kind nodig zouden blijken. Aarzel niet om 

bij problemen contact op te nemen met 

de school. 

De werking van ons zorgteam en de 

contactgegevens zijn te vinden in het 

schoolreglement onder Deel 3 art. 1.4 en 

1.5. 

2.4   ENGAGEMENT ONDERWIJSTAAL 

Onze school is een Nederlandstalige 

school. Uw keuze voor het Nederlands-

talig onderwijs betekent ook dat u uw 

kinderen aanmoedigt om Nederlands te 

leren en te spreken, 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. 

Bij inschrijving vragen we aan de 

ouders/meerderjarige leerling om deze 

engagementsverklaring voor akkoord te 

ondertekenen. 
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Deel 2 – Het reglement 

1 De inschrijving 
1.1  EERSTE INSCHRIJVING 

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen 

jij en je ouders, kennis van het 

pedagogisch project en het school-

reglement van onze school. Je kan pas 

ingeschreven worden nadat je ouders 

akkoord zijn gegaan met het pedagogisch 

project en het schoolreglement van het 

lopende schooljaar van onze school. Dit 

betekent dat je niet telefonisch in-

geschreven kan worden en dat minstens 

één van je ouders, die handelt met de 

instemming van de andere ouder, 

aanwezig is op het intakegesprek. De 

ondertekening van het pedagogisch 

project en het schoolreglement gebeurt 

op school. 

 

1.2  DE HERINSCHRIJVING 

Eenmaal ingeschreven op onze school, 

blijf je ook de volgende schooljaren bij 

ons ingeschreven. De inschrijving stopt 

enkel als:  

o je zelf onze school verlaat; of 

o je als gevolg van een tucht-

maatregel definitief van school 

wordt gestuurd; of 

o een verslag van het CLB aangeeft 

dat het zelfs na redelijke 

aanpassingen voor jou niet 

mogelijk is om het gemeen-

schappelijk 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 

o 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 

o je ondanks begeleiding blijft 

spijbelen (zie punt 3.1).  

Onze school vraagt op het einde van het 

schooljaar, omwille van een goede en 

tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling 

wel een herbevestiging van de in-

schrijving. Over de concrete werkwijze 

vind je meer informatie in deel 3. 

In de loop van het schooljaar kan je enkel 

overstappen naar een andere studie-

richting vóór een bepaalde datum die 

wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel 

in uitzonderlijke gevallen de toelatings-

klassenraad beslissen dat je nog kan 

veranderen. Je kan niet veranderen als in 

de andere studierichting de maximum-

capaciteit al werd bereikt. Deze 

maximumcapaciteit geldt enkel in onze 

eerste leerjaren. 

 

We kunnen je niet inschrijven in het 

secundair onderwijs als je vóór de start 

van het schooljaar al 25 jaar bent 

geworden. Voor 3de leerjaren van de 

derde graad geldt deze maximumleeftijd 

niet. 

 

1.3  INSCHRIJVING GEWEIGERD? 

Onze school heeft het recht je inschrijving 

te weigeren indien je, na een tucht-

procedure, het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd 

uitgesloten. 

 

Onze school heeft het recht om elke 

bijkomende inschrijving te weigeren 

wanneer wegens materiële omstandig-

heden de vooropgestelde maximum-

capaciteit wordt overschreden. 
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Als je je aanbiedt met een inschrijvings-

verslag waarmee je georiënteerd werd 

naar het buitengewoon secundair 

onderwijs (BUSO), dan schrijft onze 

school je voorwaardelijk in. Indien de 

school vaststelt niet voldoende 

draagkracht te hebben, wordt de 

overeenkomst ontbonden. 

1.4  VRIJE LEERLING 

Als je niet voldoet aan de reglementair 

vastgelegde toelatings- of overgangs-

voorwaarden, kan je enkel ingeschreven 

worden als “vrije leerling”. Op een 

dergelijke inschrijving heb je geen recht. 

 

2 Onze school 
2.1  STUDIEAANBOD 

Studieaanbod, studierichtingen, studie-

richtingprofielen en lessentabellen 

In deel III is een schematisch overzicht 

van ons globaal studieaanbod op-

genomen. 

Op onze website (www.stellamatutina.be) 

vind je alle nodige informatie, van eerste 

graad tot derde leerjaar van de derde 

graad, m.b.t. ons studieaanbod, studie-

richtingen, studierichtingprofielen en 

lessentabellen. 

Op eenvoudige aanvraag kan je een folder 

krijgen van de gewenste studierichting. 

 

Internaat 

Aan onze school is een internaat 

verbonden, voor meisjes en jongens die 

op onze school les volgen of op een van 

de andere scholen van de scholen-

gemeenschap Emmaüs, indien zij les 

volgen in de eerste graad of in de tweede 

en derde graad in de onderwiisvorm BSO, 

TSO of BuSO.  

Bij inschrijving in het internaat ontvang je 

alle nodige informatie met betrekking tot 

pedagogisch project, kosten, dagindeling, 

ontspanningsmogelijkheden, … (zie onze 

website). 

Het internaat staat open voor jongeren 

die positief willen evolueren in een groep 

en die zo goed mogelijk willen begeleid 

worden op hun weg naar volwassenheid. 

Ze kiezen voor het internaat als 

ondersteuning in de opvoeding en in het 

leer- en studieproces. 

2.2  LEERLINGBEGELEIDING 

Zie deel II, art. 3 “studiereglement”. 

Zie deel III “informatie”, art. 1 “wie is 

wie”. 

 

2.3  DAGINDELING – VAKANTIE- EN 

VERLOF REGELING 

Dagindeling 

Afhankelijk van leerjaar en studierichting, 

bevat een lesweek 31 tot 33 lestijden van 

50 minuten. Een uitzondering hierop zijn 

de specialisatiejaren. 

Begin- en einduur van een lesdag worden 

bepaald door het wekelijks aantal 

lestijden. De concrete invulling staat te 

lezen in deel III van het schoolreglement. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen we om 

organisatorische redenen afwijken van de 

normale dagindeling. 

In de hotelschool zijn afwijkingen van het 

algemene regime mogelijk ten gevolge 

van de praktijk in de didactische 

restaurants. Deze afwijkingen zijn 

besproken in de schoolraad en schriftelijk 

meegedeeld aan de betrokken leerlingen 

en hun ouders.  

Op een aantal momenten tijdens het 

schooljaar organiseert de school middag-

activiteiten die in het pedagogisch project 

van de school kaderen. We verwachten 

dat onze leerlingen aan deze activiteiten 

deelnemen. 

Voor de aanvang van de lessen voorzien 

we in toezicht op het schooldomein vanaf 

8.05 uur. Pas vanaf dan worden jullie op 

school verwacht. Na de schooluren is er in 

toezicht voorzien tot 15.50 uur.  



 

 

1
2
  

S
T
E
LL

A
 M

A
T
U

T
IN

A
 M

IC
H

E
L
B

E
K

E
 

S
C

H
O

O
LR

E
G

LE
M

E
N

T
 2

0
2
1-

2
0
2
2
 

Vakantie- en verlofregeling 

Zie deel 3 van het schoolreglement. 

Opgelet: in het tweede leerjaar van de 

derde graad studierichting Toerisme en in 

de derde graad Hotel is het mogelijk dat 

leerlingen op stage gaan tijdens de 

paasvakantie. Die leerlingen krijgen dan 

hun twee weken vakantie na hun stage. 

 

2.4  EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 

(BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN) 

Onze school organiseert zowel binnen- als 

buitenlandse activiteiten. Alle activiteiten 

die we konden voorzien in juni 2021, zijn 

opgenomen in de jaarkalender van het 

schooljaar 2021-2022. Eventuele 

bijkomende activiteiten worden schrif-

telijk of via het elektronisch leerplatform 

Smartschool aan de ouders gemeld. Alle 

leerlingen zijn verplicht om aan alle 

activiteiten voor hun klas deel te nemen. 

Een richtprijs, gebaseerd op vorig 

schooljaar, vindt u in de bijdrageregeling 

onder de rubriek “bijzondere activiteiten”. 

Die regeling - specifiek voor elke klas - 

heeft u bij inschrijving of bij het begin van 

het schooljaar ontvangen.  

Zie ook schoolreglement deel 2, art. 4.4 

en deel 3, art. 2 Jaarkalender. 

 

2.5  SCHOOLKOSTEN 

In deel III van het schoolreglement staat 

informatie over de financiële bijdragen die 

van jou of je ouders kunnen worden 

gevraagd. De bijdragen omvatten zowel 

verplichte als niet verplichte uitgaven. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of 

je ouders zeker zullen moeten doen, 

bijvoorbeeld het betalen van je school-

boeken, van kopieën, van noodzakelijk 

didactisch materiaal, … 

Zaken die de school als enige aanbiedt, 

bijvoorbeeld voorgedrukt proefwerk-

papier, koop je verplicht aan op school. Er 

zijn ook zaken die je zowel op school als 

elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je 

deze zaken aankoopt, maar als je ze op 

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, maar als 

je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij 

of je ouders er wel een bijdrage voor 

betalen. 

Voor sommige posten zijn er vaste 

prijzen, voor andere zijn er enkel 

richtprijzen. Bij een vaste prijs ligt het 

bedrag dat je voor die post moet betalen 

vast. Een kopie kost bijvoorbeeld x euro 

per stuk. Van deze prijs zal de school niet 

afwijken. 

Voor sommige posten kent de school de 

kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor 

die posten richtprijzen mee. Dit betekent 

dat het te betalen bedrag in de buurt van 

die richtprijs zal liggen. Dit geldt onder 

andere voor prijsschommelingen waar-

voor het schoolbestuur niet verant-

woordelijk is, zoals bijvoorbeeld de 

prijzen van de maaltijden in de self-

service. 

Het schoolbestuur baseert zich voor het 

bepalen van de richtprijs op de prijs die 

de zaak of de activiteit vorig schooljaar 

kostte. 

Deze lijst met bijdragen werd overlegd op 

de schoolraad. 

 

De betaling 

Je ouders krijgen vier keer per schooljaar 

een schoolrekening. We verwachten dat 

deze afrekening tijdig (binnen 15 dagen 

na verzending (poststempel) en volledig 

wordt 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. De 

school kan niet ingaan op een vraag tot 

splitsing van de schoolrekening. 
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Als er tussen je ouders onenigheid 

bestaat over het betalen van de 

schoolrekening, zal de school aan elk van 

je ouders een identieke schoolrekening 

versturen. Zolang het verschuldigde 

bedrag niet volledig betaald is, blijft elke 

ouder het volledige resterende saldo 

verschuldigd, ongeacht de afspraken die 

ze onderling gemaakt hebben. 

 

Recupereerbare kosten bij niet-deelname 

aan activiteit 

Betaling sportdag bij niet-deelname 

Als je een heel jaar vrijgesteld bent van 

sport (met medisch attest) betaal je 

alleen de vervoerskosten wanneer je met 

je klasgroep meegaat op sportdag. Ook 

als je gedurende een langere periode niet 

aan de lessen L.O. kan deelnemen 

omwille van medische redenen (met 

medisch attest) geldt deze regel.  

Als je niet deelneemt aan de sportdag (of 

je nu één dag of enkele dagen afwezig 

bent, met of zonder medisch attest), 

betaal je de al gemaakte kosten, tenzij je 

voldoet aan de voorwaarden van 

bovenstaande alinea. Het kan dan bijv. 

gaan over de vervoerskosten. De school 

brengt geen kosten in rekening die ze zelf 

niet heeft moeten betalen.  

Betaling leeractiviteiten of studie-

uitstappen bij niet-deelname  

Als je op de dag van een activiteit of 

studie-uitstap afwezig bent, dan betaal je 

toch de kosten die al gemaakt werden. De 

school brengt geen kosten in rekening die 

ze zelf niet heeft moeten betalen.  

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen 

we de kosten terugbetalen die nog te 

recupereren zijn.  

Betaling buitenlandse excursies  

Bij een buitenlandse studiereis sluit de 

school een annulatieverzekering af.  Dan 

zijn de voorwaarden van het ver-

zekeringscontract van toepassing.  

 

Bij betalingsmoeilijkheden 

Indien jij of je ouders problemen 

ondervinden met het betalen van de 

schoolrekening, kunnen zij contact 

opnemen met de directeur. Wij zoeken 

dan samen, in overleg, naar een 

oplossing. Het is de bedoeling dat er 

afspraken worden gemaakt over een 

aangepaste manier van betalen. Wij 

verzekeren jou en je ouders een discrete 

behandeling van jullie vraag. 

Meer info vind je onder punt 4.10. 

 

Bij wanbetaling 

Indien we vaststellen dat de 

schoolrekening geheel of gedeeltelijk 

onbetaald blijft zonder dat er financiële 

problemen zijn of omdat de gemaakte 

afspraken (bij betalingsmoeilijkheden) 

niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan 

zoeken we in eerste instantie in overleg 

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 

verschuldigde bedrag. 

2.6  LEVENSMIDDELENHYGIËNE EN 

MELDINGSPLICHT 

In onderstaande richtingen werk je met 

voedingsmiddelen: 

o 1A en 1B 

o 2B met basisoptie Voeding en 

horeca 

o 2B met basisoptie Maatschappij en 

welzijn 

o Tweede graad Voeding-Verzorging 

(BSO) 

o Tweede en derde graad Sociale 

en Technische Wetenschappen 

(TSO) 

o Tweede en derde graad Hotel 

(TSO) 

o Tweede en derde graad 

Restaurant-keuken (BSO) werk je 

met voedingsmiddelen.  
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Wanneer jouw medische toestand dan 

een risico inhoudt op (on)rechtstreekse 

verontreiniging van levensmiddelen, 

breng je de school onmiddellijk op de 

hoogte. De school beslist vervolgens of je 

tijdelijk bepaalde programmaonderdelen 

niet mag volgen dan wel dat je de 

opleiding niet langer mag volgen en naar 

een andere opleiding moet overgaan.  

Als je een werkplek/stageplek hebt, 

brengt de school ook jouw werkgever/ 

stagegever op de hoogte van de situatie. 

We verwachten ook van jou dat je hiervan 

de werkgever/stagegever op de hoogte 

brengt.  

Deze gegevens over jouw medische 

toestand worden verwerkt onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur 

van de school. De directeur en de 

personeelsleden van de school gaan er 

vertrouwelijk mee om. 

2.7  SAMENWERKING MET ANDERE 

SCHOLEN 

Wij werken samen met het Sint-

Franciscusinstituut, Kasteeldreef 2, 9660 

Brakel. Concreet betekent dit dat we 

sommige lessen samen organiseren. Het 

betreft onder meer in het eerste jaar de 

volgende wegwijzers (4 uur differenti-

atie): Kook- en voedingstechnieken, 

STEM-wetenschappen en rekentech-

nieken, Maatschappij & welzijn en 

Creatief atelier, Toerisme en communi-

catietechnieken en Taal en cultuur. De 

lessen “Taal en cultuur” worden in het 

Sint-Franciscusinstituut gegeven. Hoewel 

dat project door een leerkracht van de 

andere school wordt gegeven, is het 

uiteindelijk onze school die instaat voor 

de deliberatie.  

Ook in andere jaren kan het zijn dat 

bepaalde lessen in het Sint-Franciscus-

instituut gegeven worden. De leer-

krachten die die vakken geven, behoren 

tot het pedagogische team van de 

specifieke klas en zijn lid van de 

delibererende klassenraad.   

Op welke school je ook les volgt, het 

schoolreglement van Stella Matutina blijft 

van toepassing. 

Leerlingen die ’s ochtends met de lessen 

beginnen op de andere school, begeven 

zich vóór de lessen aanvangen naar het 

Sint-Franciscusinstituut. Indien de  

verplaatsing tussen beide scholen tijdens 

de schooluren gebeurt, dan vindt die in 

groep per fiets (eigen fiets of fiets van de 

school) plaats.  

 

3 Studiereglement 
In dit onderdeel gaan we dieper in op het 

leren op school, de school als 

leergemeenschap. 

 

3.1  AANWEZIGHEID 

Zoals je in de engagementsverklaring in 

deel I kon lezen, ben je verplicht om alle 

dagen aanwezig te zijn op school of deel 

te nemen aan buitenschoolse (les-

vervangende) activiteiten. 

Om sommige redenen mag je echter 

afwezig blijven. Soms is dit een recht, in 

andere gevallen heb je vooraf de 

uitdrukkelijke toelating nodig van de 

school. Daarvoor moet je je wenden tot 

de directeur of zijn afgevaardigde.  

Hieronder gaan we verder in op 

verschillende redenen van afwezigheid. 

We vermelden telkens welke formaliteiten 

je moet vervullen en welke rechten je 

hebt als je door afwezigheid lessen mist. 

Algemene regel bij afwezigheden – de 

bewijslast 

De algemene regel is dat je ouders de 

school verwittigen in de loop van het 

eerste lesuur wanneer je afwezig bent. Is 

de afwezigheid te voorzien en/of vereist 

ze het voorafgaand akkoord van de 

school, dan moet je de school vooraf op 

de hoogte brengen. Bij onvoorziene 

afwezigheid delen je ouders de reden zo 

vlug mogelijk mee. 



 

 

1
5
  

S
T
E
LL

A
 M

A
T
U

T
IN

A
 M

IC
H

E
L
B

E
K

E
 

S
C

H
O

O
LR

E
G

LE
M

E
N

T
 2

0
2
1-

2
0
2
2
 

Je bent ziek 

Als je afwezig bent wegens ziekte, 

moet je daar een bewijs van voor-

leggen. 

Voor een korte ziekteperiode van één, 

twee of drie opeenvolgende kalender-

dagen (niet aansluitend voor of na een 

schoolvakantie) volstaat een onder-

tekende en gedateerde verklaring van je 

ouders. Je kan je afwezigheid wegens 

ziekte maximaal vier keer in een 

schooljaar op deze manier aantonen. 

Een medisch attest is nodig: 

o voor een langere ziekteperiode, 

d.w.z. van zodra je vier opeen-

volgende kalenderdagen ziek 

bent, zelfs als in die vier dagen 

eventueel één of meer vrije dagen 

zitten (dit is dus b.v. het geval als 

je ziek bent op vrijdag én de 

daaropvolgende maandag); 

o wanneer je ouders in hetzelfde 

schooljaar al 4 keer een korte 

afwezigheid om medische redenen 

zelf gewettigd hebben met een 

eigen verklaring 

o als je afwezig bent wegens ziekte 

tijdens de proefwerken. 

Een medisch attest wordt beschouwd als 

twijfelachtig in de volgende gevallen: 

o het attest geeft zelf de twijfel van 

de geneesheer aan wanneer deze 

schrijft “dixit de patiënt”; 

o de datum waarop het attest werd 

opgemaakt valt niet in de periode 

van afwezigheid; 

o begin- of einddatum zijn vervalst; 

o het attest vermeldt een reden die 

niets met de medische toestand 

van de leerling te maken heeft, 

zoals bijvoorbeeld de ziekte van 

één van de ouders, hulp in het 

huishouden … 

Een afwezigheid wegens ziekte die 

gedekt is door een twijfelachtig 

attest, beschouwen we als spijbelen. 

De verklaring van je ouders of het 

medisch attest moet je inleveren, 

wanneer je de eerste dag terug op school 

bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende 

lesdagen ziek bent, dan moet je het 

medisch attest onmiddellijk op school 

(laten) afgeven, nog vóór je terugkomst. 

Als je omwille van eenzelfde medische 

behandeling meerdere malen afwezig 

bent op school, volstaat één medisch 

attest met verschillende data. Ook 

wanneer je vaak afwezig bent wegens een 

chronische ziekte, zonder dat telkens de 

raadpleging van een arts nodig is, kan je 

in samenspraak met de schoolarts, één 

enkel medisch attest indienen, dat dan, 

telkens als je afwezig bent, gepreciseerd 

wordt door een verklaring van de ouders. 

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding 

die je mist wegens ziekte? 

Als je wegens ziekte, handicap of 

specifieke onderwijsbehoeften niet kan 

deelnemen aan bepaalde oefeningen of 

aan het geheel van het vak lichamelijke 

opvoeding, dan moet je aan de arts een 

“medisch attest voor de lessen 

lichamelijke opvoeding en sport-

activiteiten op school” vragen, zodat de 

leerkracht kan uitmaken wat wel en wat 

niet kan in de lessen. Als je vaak niet 

deelneemt aan deze lessen, kan je een 

vervangtaak krijgen. 

Als je wegens ziekte, ongeval of 

specifieke onderwijsbehoeften geen 

lichamelijke opvoeding kan volgen, dan 

kan de leraar je een vervangtaak geven. 

De klassenraad kan ook beslissen je vrij 

te stellen van dit vak, op voorwaarde dat 

je een aangepast lesprogramma krijgt. 

Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt 

of dat je het vak lichamelijke opvoeding 

anders (bv. theoretisch) moet 

behandelen. Dit aangepast lesprogramma 

zal opgenomen worden in de eind-

beoordeling. Je ouders kunnen de vraag 

om vrijgesteld te worden voor het vak 

lichamelijke opvoeding steeds stellen. De 

klassenraad zal deze vraag onderzoeken, 

maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 

Wat is tijdelijk onderwijs aan huis 

(TOAH)? 
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Voor (regelmatige) leerlingen die 

geconfronteerd worden met ziekte, 

ongeval of moederschapsverlof wordt 

tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

georganiseerd indien aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. De klassenraad 

beslist, in overleg met je ouders, welke 

vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is 

gratis. 

De voorwaarden voor TOAH zijn anders 

als het gaat om een langdurige 

afwezigheid ten gevolge van een niet-

chronische ziekte, een ongeval of 

moederschapsverlof dan wel om een 

veelvuldige afwezigheid wegens een 

chronische ziekte. 

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten 

gevolge van een niet-chronische ziekte, 

een ongeval of moederschapsverlof: 

voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 

o Je bent meer dan 21 kalender-

dagen ononderbroken afwezig op 

school (wachttijd); 

o Jouw afwezigheid wordt 

geattesteerd door een arts (niet 

noodzakelijk een arts-specialist); 

Uit dit attest blijkt dat je niet of 

minder dan halftijds naar school 

kan gaan, maar wel onderwijs mag 

krijgen; 

o Je ouders bezorgen de directeur 

een schriftelijke aanvraag samen 

met het medisch attest; 

o Je verblijft op 10 km of minder van 

de school; 

o Bij verlenging van de oor-

spronkelijk voorziene afwezigheid, 

is er geen nieuwe wachttijd en 

moet er geen nieuwe aanvraag 

worden ingediend. TOAH loopt 

verder. Er is wel een nieuw 

medisch attest vereist.  

o Als je de lesbijwoning op school 

(voltijds, halftijds of meer dan 

halftijds) hervat en binnen de drie 

maanden opnieuw afwezig bent 

wegens ziekte of ongeval, is er 

geen nieuwe wachttijd en moet er 

geen nieuwe aanvraag ingediend 

worden. TOAH gaat dan 

onmiddellijk in. Er is wel een nieuw 

medisch attest vereist. 

Organisatie 

o TOAH kan enkel georganiseerd 

worden bij jou thuis; 

o Je krijgt 4 uur per week thuis les. 

TOAH bij een chronische ziekte: 

voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 

o Een arts-specialist maakt een 

medisch attest op dat jouw 

chronisch ziektebeeld bevestigt en 

waaruit blijkt dat je onderwijs mag 

krijgen; 

o Je ouders bezorgen de directeur 

een schriftelijke aanvraag samen 

met het medisch attest. Voor jouw 

volledige schoolloopbaan in onze 

school volstaat één schriftelijke 

aanvraag en één medisch attest. 

Bij een verlenging van de 

oorspronkelijk voorziene afwezig-

heid of bij een nieuwe afwezigheid 

ten gevolge van dezelfde 

chronische ziekte is dus geen 

nieuwe aanvraag nodig; 

o Je verblijft op 10 km of minder van 

de school. 

Organisatie: 

o Je krijgt 4 uur TOAH per op-

gebouwde schijf van 9 halve 

schooldagen afwezigheid; 

o TOAH vindt bij jou thuis plaats, 

maar kan ook gedeeltelijk op 

school worden georganiseerd. Dat 

is mogelijk na akkoord tussen de 

ouders en de school. TOAH op 

school vindt plaats buiten de 

lesuren van het 

structuuronderdeel waarvoor je 

bent ingeschreven. TOAH kan ook 

niet tijdens de middagpauze. 

Als je aan deze voorwaarden van TOAH 

voldoet, zullen we je op de mogelijkheid 

van TOAH wijzen. Indien je ouders TOAH 

aanvragen, starten we met TOAH ten 

laatste in de les/schoolweek die volgt op 

de week waarin we je aanvraag ontvingen 
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en konden beoordelen (enkel als de 

school voor elke studierichting het 

afstandscriterium verruimt). 

Onze school heeft het afstandscriterium 

niet verruimd.  

TOAH en synchroon internetonderwijs 

(zie hieronder) kan je combineren. 

Wat is synchroon internetonderwijs 

(SIO)? 

Als je door ziekte, of ongeval of 

moederschapsverlof tijdelijk (maar 

minimaal 36 halve lesdagen) de lessen 

niet kan volgen, heb je mogelijk recht op 

synchroon internetonderwijs (SIO) 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 voorwaarden voldoet. 

Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn om een 

begrafenis of huwelijksplechtigheid van 

een bloed- of aanverwant of iemand die 

bij je thuis inwoont, bij te wonen. Je 

bezorgt vooraf aan de school één van de 

volgende documenten: een verklaring 

van je ouders, een doodsbericht of –brief, 

een huwelijksaankondiging of –brief. 

Naast de afwezigheid omwille van het 

bijwonen van een begrafenis, kan de 

school je n.a.v. het overlijden van een 

bloed- of aanverwant enkele dagen 

afwezigheid toekennen zodat je je 

emotioneel evenwicht kan terugvinden. 

Je bent (top)sporter 

Als je in het bezit bent van het 

topsportstatuut (A of B) kan je maximum 

40 halve lesdagen afwezig blijven om deel 

te nemen aan stages, tornooien of 

wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen 

van wekelijkse trainingen. 

Als je een topsportstatuut F hebt, en je zit 

in de eerste graad, kan je maximaal 90 

halve lesdagen afwezig blijven om deel te 

nemen aan stages, tornooien en 

wedstrijden. In de tweede en derde 

graad, kan je daarvoor maximaal 130 

halve lesdagen afwezig blijven. 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. 

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. 

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. 

 

Je mag ook afwezig zijn om de 

volgende redenen: 

o je moet voor een rechtbank ver-

schijnen; 

o de school is door overmacht niet 

bereikbaar of toegankelijk; 

o je bent onderworpen aan een 

maatregel opgelegd in het kader 

van de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming; 

o je moet proeven afleggen voor de 

proefwerkcommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap; 

o je werd preventief geschorst; 

o je werd, bij wijze van tucht-

maatregel, tijdelijk of definitief 

uitgesloten; 

o je neemt, als lid van de raad van 

bestuur of van de algemene 
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vergadering, deel aan activiteiten 

verbonden aan het lidmaatschap 

van de Vlaamse Scholierenkoepel; 

o je wenst de feestdagen van je – 

door de grondwet erkende – 

levensbeschouwelijke overtuiging 

te beleven. Je ouders moeten dit 

wel vooraf en schriftelijk melden 

aan de school.  

De volgende feestdagen ko-

men hiervoor in aanmerking: 

o ben je moslim: het 

Suikerfeest (1 dag) en het 

Offerfeest (1 dag); 

o ben je jood: het Joods 

Nieuwjaar (2 dagen), de 

Grote Verzoendag (1 dag), 

het Loofhuttenfeest (2 

dagen) en het Slotfeest (2 

laatste dagen), de Kleine 

Verzoendag (1 dag), het 

Feest van Esther (1 dag), 

het Paasfeest (4 dagen) en 

het Wekenfeest (2 dagen); 

o ben je orthodox: 

Paasmaandag, Hemelvaart 

(1 dag) en Pinksteren (1 

dag) (alle drie voor de 

jaren waarin het orthodox 

Paasfeest niet samenvalt 

met het katholieke 

Paasfeest). 

Om een andere reden mag je enkel 

afwezig zijn als je de toestemming hebt 

van school 

Voor andere dan bovenvermelde afwezig-

heden (bv. persoonlijke redenen, 

schoolvervangende projecten …) heb je 

de toestemming van de school nodig. Je 

hebt dus geen recht op deze 

afwezigheden. Indien je de toestemming 

krijgt, moet je wel steeds een door de 

school gevraagd verantwoordingsbewijs 

binnen brengen. 

 

Wat als je afwezig bent tijdens 

proefwerken, overhoringen, klas-

oefeningen of persoonlijke taken? 

Als je om welke reden dan ook aan een 

overhoring, klasoefening of persoonlijk 

werk niet kan deelnemen, kan je verplicht 

worden die achteraf te maken. 

Als je langdurig afwezig bent, kan de 

directeur of zijn afgevaardigde ook 

beslissen of je niet gevolgde lesuren 

praktijk of stages moet inhalen. Hij doet 

dit steeds in samenspraak met de 

begeleidende of delibererende klassen-

raad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze 

dan moet inhalen. 

Kan je, wegens een geldige reden, niet 

deelnemen aan één of meer proefwerken, 

dan moet je de directeur of zijn 

afgevaardigde hiervan onmiddellijk ver-

wittigen. Als je langdurig afwezig bent, 

beslist hij steeds in samenspraak met de 

klassenraad of je de niet gemaakte 

proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook 

hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. 

Dit wordt aan je ouders meegedeeld. 

Wat als je tijdens de schooldag op bezoek 

moet bij de (tand)arts? 

Afspraken bij de (tand)arts, ziekenhuis 

leg je bij voorkeur buiten de schooluren. 

Indien dit toch tijdens de schooluren 

moet, dan meldt een van de ouders dit op 

voorhand aan de school (via de 

schoolagenda of telefonisch). De leerling 

wordt aan de receptie afgehaald en 

teruggebracht. 

Spijbelen kan niet 

Hierboven heb je kunnen lezen in welke 

gevallen je op school gewettigd afwezig 

kan zijn. Leren en schoollopen kunnen 

soms om diverse redenen als lastige, 

minder leuke opdrachten ervaren worden. 

Blijf echter niet zomaar weg uit school. 

Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij 

moeilijkheden, samen met het CLB, weer 

bovenop helpen. Daarvoor rekenen we 

ook op je positieve ingesteldheid bij onze 

begeleidingsinspanning. 

In het kader van de ‘Ministeriële 

omzendbrief PLP 41’ van 7 juli 2006 tot 

versterking en/of bijsturing van het lokaal 

veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak 

van de jeugdcriminaliteit, met in het 

bijzonder een aanspreekpunt voor de 

scholen’ werden schriftelijke afspraken 
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gemaakt tussen school, politie, parket en 

de bestuurlijke overheid. Als gevolg 

daarvan werd vanuit het parket een 

actieplan problematisch spijbelen 

opgesteld. Dat actieplan werd onlangs 

vernieuwd vanuit de “Vlaamse kracht-

lijnen inzake aanpak van de spijbel-

problematiek”.  

De school engageert zich tot het opvolgen 

van de afspraken conform de regle-

mentering van dit nieuwe spijbel-

actieplan. 

Indien je niet meewerkt aan onze 

begeleidingsinspanningen, kan de 

directeur beslissen om je uit te schrijven, 

bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of 

omdat het voor de school al een hele tijd 

niet duidelijk is waar je bent. In deze 

gevallen kan de school je dossier, omdat 

ze het als zorgwekkend beschouwt, 

doorspelen naar het departement 

Onderwijs. 

 

Van school veranderen tijdens het 

schooljaar 

Als je in de loop van het schooljaar van 

school wenst te veranderen, melden je 

ouders dit onmiddellijk aan de school. 

 

3.2  FLEXIBELE TRAJECTEN 

Als school vinden we het uitgangspunt om 

aan alle leerlingen maximale kansen op 

slagen te bieden erg belangrijk. Concreet 

vertaalt deze visie zich in ondersteuning 

en remediëring voor leerlingen die het 

moeilijker hebben bij hun studies én in 

extra uitdagingen voor leerlingen die dit 

kunnen gebruiken met het oog op de 

optimale ontplooiing van hun talenten.  

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. 

Bij specifieke onderwijsbehoeften, ziekte 

of ongeval 

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, 

kunnen jij en je ouders dit melden aan de 

directie. Specifieke onderwijsbehoeften is 

een breed begrip. Het betekent dat je 

mee als gevolg van een fysieke, 

verstandelijke of zintuiglijke beperking 

niet zomaar aan het gewone les-

programma kan deelnemen. De directie 

zal je situatie voorleggen op de eerst-

volgende 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. dyslexie-

software), om aangepaste doelstellingen, 

een spreiding van het lesprogramma ... 

We werken hiervoor samen met het CLB. 

 

Als je wegens specifieke onderwijs-

behoeften, ziekte of ongeval één of 

meerdere vakken (tijdelijk) niet kan 

volgen, kan de klassenraad vervangende 

activiteiten geven. Dat kan betekenen dat 

je een vak op een andere manier zal 

benaderen (bv. meer theoretisch) of dat 

je een ander vak zal volgen. 

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. Naargelang het 

geval krijg je dan op het einde van het 

1ste  leerjaar of op het einde van het 1ste 
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en het 2de leerjaar geen oriënterings-

attest, maar enkel een attest van 

regelmatige lesbijwoning. Tegen dat 

attest kan je niet in beroep gaan. 

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. 

Bij tijdelijke leermoeilijkheden  

Als je te maken hebt met (tijdelijke) 

leermoeilijkheden kan de klassenraad je 

toestaan om andere lessen of activiteiten 

te volgen om gemakkelijker terug aan te 

sluiten bij de klas. In principe kan er nooit 

een volledig vak wegvallen, tenzij je 

tijdens de vrijgekomen uren extra 

Nederlands krijgt. Een aangepast 

lesprogramma kan enkel in de volgende 

gevallen: 

o wanneer je hoogbegaafd bent en dat is 

vastgesteld of bevestigd door het CLB;  

o wanneer je een tijdelijke achterstand 

moet wegwerken omdat je verandert 

van studierichting of tijdens je 

onderwijsloopbaan de overgang 

maakte vanuit het buitenland of het 

Franstalig onderwijs;  

o wanneer je als ex-OKAN-leerling een 

tijdelijke achterstand voor één of meer 

vakken moet wegwerken. 

Bij een topsportstatuut of 

topkunstenstatuut  

Als je voor een bepaald schooljaar 

beschikt over een erkend topsport- of 

topkunstenstatuut, kan de begeleidende 

klassenraad extra faciliteiten, vrij-

stellingen of afwezigheden toelaten. 

Vrijgekomen uren kunnen zo worden 

ingevuld met het individueel ontwikkelen 

van je talenten. Specifiek voor een 

topsport moet je hiervoor wel ook 

toestemming hebben gekregen van je 

topsportfederatie. Het topkunstenstatuut 

moet je op tijd aanvragen bij het 

ministerie van onderwijs. Let wel dat de 

afspraken door de klassenraad kunnen 

bijgesteld worden in functie van je 

resultaten. 

Als je al geslaagd bent voor bepaalde 

onderdelen  

Als je een jaar moet overzitten en je bent 

al geslaagd voor bepaalde onderdelen of 

je bent van richting veranderd en je hebt 

een aantal onderdelen succesvol afgerond 

(= ‘met vrucht beëindigd’), kan de 

klassenraad je vrijstellingen toekennen. 

De klassenraad bepaalt dan ook op welke 

manier de vrijgekomen lestijd wordt 

ingevuld: met remediëring, met 

verdieping of met uitbreiding. 

Uitstellen van de studiebekrachtiging 

In uitzonderlijke gevallen kan de 

delibererende klassenraad op het einde 

van het 1ste leerjaar van een graad 

beslissen dat je ondanks enkele tekorten 

toch al mag starten in het 2de leerjaar. Je 

moet dan wel in de loop van dat 2de 

leerjaar die tekorten wegwerken. De 

school zal je hierbij ondersteunen. Op het 

einde van het 1ste leerjaar krijg je dan 

geen oriënteringsattest, maar enkel een 

attest van regelmatige lesbijwoning. 

Tegen dat attest kan je niet in beroep 

gaan. 

Uitzonderlijke gevallen zijn:  

o wanneer je door ziekte of ongeval een 

groot deel van de leerstof hebt 

gemist;  

o wanneer je van studierichting bent 

veranderd;  

o wanneer je als ex-OKAN-leerling een 

grote inhaalbeweging moet maken 

voor één of meer vakken. 

Als je in de loop van het 2de leerjaar van 

school of van studierichting zou 

veranderen, kan het zijn dat de 

delibererende klassenraad van het 1ste 

leerjaar opnieuw zal samenkomen om 
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alsnog een oriënteringsattest uit te 

reiken. Als je ouders niet akkoord gaan 

met die beslissing, geldt dezelfde 

procedure als bij een oriënteringsattest 

op het einde van het schooljaar. 

In de eerste graad beslist de deli-

bererende klassenraad pas op het einde 

van de graad of je geslaagd bent. Op het 

einde van het 1ste leerjaar A of B krijg je 

nog geen oriënteringsattest, maar enkel 

een attest van regelmatige lesbijwoning.  

 

3.3  PERSOONLIJKE DOCUMENTEN 

Schoolagenda  

Je schoolagenda bestaat uit de 

elektronische agenda op Smartschool. 

Voor de leerlingen van de eerste graad 

hanteren we ook een papieren versie (een 

planningsagenda). 

Planningsagenda 

De leerlingen van de eerste graad 

hanteren naast de elektronische agenda 

een planningsagenda. In deze papieren 

versie kunnen zij hun taken en toetsen 

schrijven die ze moeten afwerken of 

studeren tegen een bepaalde dag.  

Deze agenda wordt ook gebruikt als 

communicatiemiddel tussen school en 

ouders. 

 

De elektronische agenda 

De lesonderwerpen worden door de 

leerkrachten genoteerd in de elek-

tronische schoolagenda op Smartschool. 

Zowel jij als je ouders kunnen die 

elektronische schoolagenda raadplegen. 

We raden je aan om dagelijks de 

elektronische agenda te raadplegen. De 

lesonderwerpen hoef je zelf niet meer te 

noteren in de planningsagenda. 

Je papieren schoolagenda is voortaan een 

planningsagenda en is een belangrijk 

studie-instrument en hulp bij het 

plannen en organiseren van je 

schoolwerk. Je moet je planningsagenda 

steeds bij je hebben en correct invullen. 

Enkel wat betrekking heeft op je studies/ 

je studieplanning (bv. toetsen, taken, 

voorbereidingen, GIP-deadlines, …) wordt 

erin genoteerd. De agenda is geen kleur- 

of plakboek, geen verzamelmap van losse 

bladen. Je zorgt ervoor dat hij netjes 

blijft. 

De planningsagenda is ook een 

communicatiemiddel tussen ouders 

en school. We schrijven in de agenda 

opmerkingen i.v.m. gedrag, te laat 

komen, activiteiten, (medische) attesten 

…  Ook wanneer we een brief meegeven 

met de leerling, noteren we dit in de 

agenda. We vragen aan de ouders dat ze, 

na lezing, telkens ondertekenen “voor 

gezien”. Op die manier weten we dat ze 

op de hoogte zijn. 

Leerwerkboeken en notities 

Zorg ervoor dat je leerwerkboeken en 

notities steeds nauwgezet en volledig 

ingevuld zijn en bij voorkeur gedateerd. 

Volg hierbij nauwkeurig de aanwijzingen 

van je leerkracht. Na afloop van het 

schooljaar bewaar je je schriften en 

notities nog ten minste één schooljaar. Ze 

kunnen immers opgevraagd worden door 

de inspectie. 

Bij langdurige afwezigheid zullen je 

notities door de medeleerlingen bij-

gehouden worden, onder begeleiding van 

vakleerkracht en/of titularis. 

 

Persoonlijk werk 

Regelmatige studie leidt tot goede 

resultaten. Daarom krijgen de leerlingen 

taken te maken en lessen voor te 

bereiden. We rekenen op de medewerking 

van de ouders om de leerling aan te 

moedigen en op te volgen bij het 

uitvoeren van deze opdrachten. 

Taken en oefeningen maak je met zorg en 

geef je op de afgesproken dag af, volgens 

de richtlijnen van de leerkracht. Bij één 

dag of enkele dagen afwezigheid wordt 

elke huistaak bijgewerkt. Bij een langere, 

gemotiveerde, afwezigheid kan deze 

verplichting vervallen. 
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Je taken en schriftelijke overhoringen 

bewaar je zorgvuldig, in een mapje, 

achter een inventarisblad. Volg hierbij 

nauwkeurig de aanwijzingen van de 

leerkracht. 

Ook deze documenten moet je minstens 

nog één schooljaar bewaren. 

In het tweede leerjaar en het derde 

leerjaar van de derde graad moeten de 

leerlingen een “Geïntegreerde Proef” 

(G.I.P.) afleggen. Dit is een omvangrijke 

en vakoverschrijdende opgave. 

Schoolrapport 

In het kader van goede communicatie en 

betrouwbare evaluatie geven we wat 

uitleg bij de weergave van het rapport.  

Onze voornaamste doelstelling is 

transparantie: duidelijke cijfers, met 

commentaar. 

Duidelijke cijfers 

In het rapport vindt u de namen van de 

leerkrachten van de vakken en het aantal 

lesuur per week dit vak wordt gegeven. 

Dit aantal geeft een “gewicht” aan elk 

vak. Zo weegt 6u wiskunde in de 

studierichting TW 6 keer zwaarder dan 1u 

geschiedenis, terwijl 8u praktijk in 

Restaurantkeuken 8 keer zwaarder weegt 

dan 1u toegepaste informatica. 

Dit betekent uiteraard niet dat de leerling 

de vakken met lager gewicht mag 

verwaarlozen: het eindresultaat houdt 

immers rekening met alle vakken uit het 

lessenrooster. 

In het naamvak van het vak vindt u in 

procenten het behaalde resultaat voor het 

vak in de betrokken periode. Het procent 

wordt afgerond tot op een tiende, vb. 

78,2. Daaronder vindt u hoeveel de 

leerling behaalde op elke overhoring/ 

taak. 

Op het einde van het tri- of semester 

maken we DE SOM VAN ALLE 

AFZONDERLIJKE TOETSEN van die 

periode.  

Op basis van die som, bepalen we het % 

op het einde van het tri- of semester. 

Daardoor gaat voor de leerling niets 

verloren van de punten die hij effectief 

heeft behaald. 

In het rapport houden we rekening met 

de verhouding dagelijks werk (DW) en 

proefwerk (EX).   

In de A-stroom en in TSO is de 

verhouding: 

 DW EX 

Eerste 

graad 

60% 40% 

Tweede 

graad 

50% 50% 

Derde 

graad 

40% 60% 

 

In het trimestersysteem is elk trimester 

evenwaardig. 

In het semestersysteem weegt het 2de  

semester zwaarder dan het 1ste 

(verhouding 1 tegenover 1,5). 

 

Uiteraard is ook de “soorten 

evaluatie” van belang (zie verder 

3.5). 

 

 

Feedback/vakcommentaar 

Bij vakcommentaar vindt u de uitleg bij 

de toetsen of taken die werden verrekend 

om te komen tot het %. Tips of adviezen 

van vakleerkrachten zijn een onderdeel 

van onze studiebegeleiding. 

 

Maandrapport 

Op regelmatige basis ontvangen de 

leerlingen een rapport met de behaalde 

cijfers voor "dagelijks werk" gedurende 

de voorbije periode. De data zijn 

opgenomen in Deel III van het 
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schoolreglement onder de rubriek 

“Jaarkalender”. 

 

Trimester/semester rapport   

De leerlingen krijgen afhankelijk van het 

leerjaar en de studierichting drie 

trimesterrapporten of twee semester-

rapporten. 

In de 1ste graad en in de 2de graad BSO 

is dit: eind december, vóór de 

paasvakantie en op het einde van het 

schooljaar.  

In de 2de en 3de graad TSO en in de 3de 

graad BSO is dit enkel het geval eind 

december en op het einde van het 

schooljaar. Wel wordt in de 2de en de 3de 

graad voor de paasvakantie een 

tussentijds rapport uitgereikt met het 

voorlopige jaarresultaat.  

Deze trimester/semesterrapporten 

bevatten de quoteringen van "dagelijks 

werk" en "proefwerken". 

Op het einde van het schooljaar vermeldt 

het rapport het jaaroverzicht. 

 

3.4  HET TALENBELEID 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 

Algemene visie 

We zijn bekommerd om de vooruitgang 

van elke leerling en daarom hebben we 

aandacht voor actieve studiebegeleiding. 

Leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften kunnen rekenen op extra 

omkadering.  

Samen met de leerling, de ouders, de 

therapeut, de zorgcoördinator en het CLB 

wordt een handelingsplan opgesteld om 

de leerling te begeleiden. Dit handelings-

plan – waarin maatregelen worden 

opgenomen – wordt besproken en even-

tueel bijgestuurd op een begeleidende 

klassenraad. 

In de eerste graad bv. trainen we vooral 

op “leren leren”.  

In alle leerjaren worden de leerlingen 

geobserveerd door de vakleraar, de 

klassenleraar, de zorgcoördinator. 

In de loop van het schooljaar organiseren 

we begeleidende klassenraden en 

oudercontacten. Bij problemen (regel-

matig slecht presteren, onvoldoende 

inzet, lage motivatie, slechte studie-

methode,…) voorzien we aangepaste 

opvolging, zeker indien de leerling op het 

einde van het vorige schooljaar een 

bijkomende proef, vakantiewerk of 

waarschuwing heeft gekregen. 

Bij overgang van het 1ste naar het 2de 

leerjaar van de 1ste graad en bij 

overgang van graad, begeleiden we de 

leerlingen zo goed mogelijk bij hun 

studiekeuze. We doen dit i.s.m. het CLB. 

 

Elektronische leeromgeving: Smartschool 

Op school maken we gebruik van het 

elektronisch leerplatform Smartschool. 

De vakleraar zal de nodige afspraken 

maken met zijn leerlingen. We vragen 

dan ook dat de leerling, minstens één 

keer per week, het platform raadpleegt 

om te zien of er geen mededelingen zijn 

vanwege de leerkracht. 

 

Zorgbeleid 

De scholen van onze scholengemeen-

schap hebben samen een zorgbeleid 

ontwikkeld. De concrete afspraken vindt u 

in deel III: informatie. 

Ze hebben betrekking op “zorg voor ALLE 

leerlingen”, als uiting van ons “pastoraal” 

engagement. 
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Het zorgbeleid omvat volgende aspecten: 

o bij de inschrijving 

o zorg voor het welbevinden van de 

leerling 

o zorg voor de leerling als lerende 

 

De klassenleraar, de groene leerkracht, 

de zorgcoördinator 

Eén van je leraars vervult de rol van 

klassenleraar. Bij die leraar kan je steeds 

terecht met je vragen en problemen 

i.v.m. studie of persoonlijke aan-

gelegenheden. 

De titularis volgt elke leerling van zijn klas 

van zeer nabij. Hij vertegenwoordigt de 

“eerstelijnszorg” bij problemen in de klas. 

Je krijgt ook de kans een “groene 

leerkracht” te kiezen: hij is een 

“luisterend oor” en zal raad geven en 

helpen of doorverwijzen bij problemen. 

De zorgcoördinatoren staan in voor een 

gelijklopende visie in benadering en 

begeleiding. Bij attitude- en/of 

leerproblemen volgen zij, vanuit een 

coördinerende visie en in nauw contact 

met alle betrokkenen (leerling, ouders, 

leerkrachten, ondersteunend personeel, 

directie en CLB), het individueel 

pedagogisch dossier van de leerling op. 

Vanuit hun overkoepelende functie 

proberen ze maximaal ons opvoedings-

project te realiseren. 

 

De begeleidende klassenraad 

Als leerling heb je recht op passende 

begeleiding. Op de begeleidende 

klassenraad zoeken de leerkrachten naar 

passende individuele begeleiding, 

eventueel na gesprek met de CLB-

medewerker en/of je ouders. De 

begeleidende klassenraad wordt voor-

gezeten door de directeur of zijn 

afgevaardigde (meestal de zorg-

coördinator of de klassenleraar). 

Alle informatie is vertrouwelijk en de 

leden van de klassenraad moeten de 

geheimplicht respecteren. 

Het hoofddoel van de begeleidende 

klassenraad is de leerling in zijn traject te 

steunen: hij moet er beter van worden. 

 

De evaluatie 

Niet enkel punten of resultaten zijn 

belangrijk (= productevaluatie) maar ook 

de inzet en de geleverde inspanningen 

gedurende het hele schooljaar. We 

hechten veel belang aan procesevaluatie: 

hoe evolueert de leerling in de loop van 

het schooljaar, rekening houdend met zijn 

mogelijkheden en zijn aanleg. Het 

groeiproces is medebepalend bij de 

eindevaluatie. De school biedt 

ondersteuning via remediëring, maar we 

verwachten dat de leerling de nodige 

inspanningen doet om eventuele achter-

stand of tekorten weg te werken. 

Zowel product- als procesevaluatie (via 

tussentijdse evaluatiebeurten) moeten 

ons helpen de leerling zo goed mogelijk te 

evalueren en te oriënteren. De leerling 

kan bij de leerkracht de gecorrigeerde 

toets, taak, proef… inkijken, zodat hij kan 

leren uit de tekortkomingen. 

Ouders kunnen de studieresultaten en de 

prestaties van de leerling volgen via 

schoolagenda, rapport, teruggegeven 

taken en toetsen, briefwisseling of 

gesprek met de school (ter gelegenheid 

van oudercontact of daarbuiten, na 

afspraak). Ze kunnen, op aanvraag, te 

allen tijde de proefwerken inzien. 

Soorten evaluatie 

Je prestaties en inzet op school worden op 

verscheidene manieren geëvalueerd: 

o in de eerste graad A-stroom, 

tweede graad en derde graad TSO 

en 7BSO: gespreide evaluatie met 

dagelijkse werken en proef-

werken. 

o in de eerste graad B-stroom en 

tweede en derde graad BSO: 

gespreide evaluatie met sum-

matieve en formatieve toetsen 

DAGELIJKS WERK omvat de 

beoordeling van klasoefeningen, per-
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soonlijk werk, resultaten van over-

horingen, leerhouding (inzet in de les, 

medewerking aan opdrachten, groeps-

werk, …). 

Deze evaluatie verstrekt aan de leraar, 

maar vooral aan jezelf, informatie over 

bepaalde aspecten van je studie-

vorderingen en ontwikkeling. 

De klassenraad streeft ernaar het aantal 

persoonlijke opdrachten dat aan de 

verscheidene vakken verbonden is, 

evenals schriftelijke beurten, zo goed 

mogelijk te spreiden. Daarom gebruiken 

we een “algemene agenda” in alle 

klassen. Op die manier kan de vakleraar 

rekening houden met de taken die reeds 

voorzien zijn. De leerling kan dan bij de 

planning van taken en toetsen betrokken 

worden. 

Dit sluit niet uit dat de leraar 

onaangekondigd, in elke les, de leerstof 

van de vorige les individueel of klassikaal 

kan ondervragen. 

PROEFWERKEN zijn bedoeld om na te 

gaan of je grote(re) gedeelten van de 

leerstof kan verwerken. De periodes 

worden in de jaarkalender opgenomen. 

De proefwerkregeling wordt ruim op tijd 

meegedeeld, zodat je je werk naar 

behoren kan plannen. 

Tijdens de proefwerkperiode krijg je de 

namiddag vrij om te studeren. Dit kan 

zowel thuis als op school. 

De ouders ontvangen schriftelijk alle 

nodige gegevens m.b.t. de praktische 

organisatie, zodat er geen twijfel kan 

bestaan m.b.t. aanwezigheid van de 

leerling en vroegtijdig verlaten van de 

school (bv. bij mondelinge proefwerken). 

 

In de eerste graad A-stroom zijn er drie 

proefwerkperiodes (zie ook deel III, punt 

2).  

In de tweede graad TSO zijn er twee 

volledige proefwerkperiodes (december 

                                           
2 Van Petegem e.a., Een alternatieve kijk op evaluatie, 2002, p. 15 

en juni) + een week deelproefwerken 

vóór de paasvakantie. 

In de derde graad TSO beperken we ons 

tot twee proefwerkperiodes: december en 

juni. Voor de hoofdvakken zijn 

deelproefwerken mogelijk in een periode 

van twee weken vóór de paasvakantie. 

Dit wordt tijdig aan de leerlingen 

meegedeeld. 

Tijdens de proefwerkperiode worden 

enkel proefwerken afgelegd voor AV- en 

TV-vakken (algemene en technische 

vakken).  

In de eerste graad B-stroom, de tweede 

graad en de derde graad* BSO wordt er 

geëvalueerd via formatieve en 

summatieve toetsen (een toets over een 

groter afgewerkt geheel of onderdeel) 

en/of permanente evaluatie.  

 

Bij PERMANENTE EVALUATIE is het 

rapportcijfer een gemiddelde van de 

scores behaald gedurende het 

trimester/semester. Het maximum van de 

punten komt overeen met het maximum 

voor proefwerk.  

De leerlingen vernemen bij het begin van 

het schooljaar welke vakken in 

aanmerking komen voor permanente 

evaluatie. Voor die vakken zijn er dus 

geen proefwerken. De vakleraar brengt je 

op de hoogte van de werkwijze voor zijn 

vak. 

 

Bij SUMMATIEVE EVALUATIE2 wil men 

een eindoordeel uitspreken over de 

prestaties van een bepaalde leerling. 

Deze evaluatie wil dus als het ware een 

samenvatting geven van wat de leerling 

al bereikt heeft. Summatieve evaluatie is 

gericht op resultaatbepaling.  

 

Bij FORMATIEVE EVALUATIE3 is het 

belang van de informatie vooral gelegen 

in de mogelijkheden tot feedback. Met dit 

3 Van Petegem e.a., Een alternatieve kijk op evaluatie, 2002, p. 15 



 

 

2
6
  

S
T
E
LL

A
 M

A
T
U

T
IN

A
 M

IC
H

E
L
B

E
K

E
 

S
C

H
O

O
LR

E
G

LE
M

E
N

T
 2

0
2
1-

2
0
2
2
 

evaluatietype wordt een tussentijdse 

vorm van evaluatie bedoeld, die de basis 

vormt voor de optimalisering en bijsturing 

van het onderwijsleerproces: enerzijds 

het leerproces van de leerlingen en 

anderzijds het onderwijzen door de 

leraar. Formatieve evaluatie wordt dus 

meer beschouwd als een middel tot leren 

dan als een maatregel tot toelating of 

selectie. De term formatief wijst erop dat 

de kennis en vaardigheden waarover de 

leerlingen aan het einde van het 

leerproces moeten beschikken nog 

moeten 'gevormd' worden.  

Het onderscheid tussen formatieve en 

summatieve evaluatie reikt duidelijk 

verder dan het tijdstip van de evaluatie. 

Het verschil ligt vooral in de bedoeling van 

de evaluatie en het effect ervan op de 

leerlingen. 

Stage 

In sommige studierichtingen volgen de 

leerlingen in de derde graad stage. De 

periodes vindt u in de Jaarkalender (zie 

verder, Deel III). 

 

HOTELSCHOOL 

In “Hotel TSO” en “Restaurant en Keuken 

BSO” wordt in het eerste en tweede 

leerjaar van de derde graad een blokstage 

ingericht van telkens één maand per 

leerjaar.  

Uitzonderlijk wordt in het schooljaar 

2021-2022 een extra stage van vier 

weken ingelast, ter compensatie van het 

wegvallen van de stage in het schooljaar 

2019-2021 omwille van de lockdown. 

In de “7de specialisatiejaren SR en RD” 

worden twee blokstages van 5 weken 

ingericht. 

 

TOERISME 

In “Toerisme TSO” wordt in het tweede 

leerjaar een blokstage van vier weken 

ingericht. 

 

VERZORGING 

In het eerste en tweede leerjaar van de 

derde graad “Verzorging BSO” is er een 

stage van 12 weken voorzien, opgedeeld 

in blokstages van minstens 2 weken. In 

het specialisatiejaar Thuis- en 

bejaardenzorg/ zorgkundige is er een 

stage van 12 weken, opgedeeld in 

blokstages van minimum twee weken. 

 

De kwaliteit van de stage hangt in 

belangrijke mate af van de voorbereiding, 

de begeleiding en de opvolging. Dit 

geheel vormt het pedagogisch proces dat 

we met de leerling willen doorlopen. 

Alle concrete afspraken (stage-

begeleiding, stagedossier, periode, 

tijdsduur, stageplaats, profiel, werkwijze, 

doelstelling, draaiboek, evaluatie, …) 

worden bij begin van het schooljaar 

uitvoerig met de leerling besproken, 

schriftelijk vastgelegd en ter onder-

tekening voorgelegd aan ouders en 

leerling. 

Geïntegreerde proef (GIP) 

De geïntegreerde proef (GIP) is een 

vakoverschrijdend jaarproject voor 

leerlingen van het 2de en 3de leerjaar van 

de 3de graad. 

De GIP wordt geëvalueerd met 

tussentijdse evaluatiestappen (proces-

evaluatie) en op basis van het geleverde 

eindwerk (productevaluatie).  

Alle concrete informatie over inhoud, 

verloop en evaluatiemethode verneem je 

in september. De afspraken worden ter 

ondertekening voorgelegd aan leerling en 

ouders. 

Via de GIP willen we nagaan of je voldoet 

voor de praktische, technische aspecten 

van je vorming. Deze proef wordt mee 

beoordeeld door deskundigen van buiten 

de school en is van zeer groot belang bij 

de globale eindevaluatie in juni. 

 

Fraude 

Bij proefwerken 
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Wanneer een personeelslid je betrapt op 

een onregelmatigheid4 , verzamelt hij de 

nodige bewijsstukken en treft hij een 

ordemaatregel die tot doel heeft een 

verder normaal verloop van de 

proefwerken mogelijk te maken. Hij zal 

zelf niet beslissen over de gevolgen van 

zijn vaststelling. Hij kan zijn bevindingen 

formuleren op de proefwerkkopij, 

eventueel ondertekend door de leerling. 

De leerling mag ook zelf een schriftelijke 

verklaring afleggen. Het personeelslid 

duidt aan wat de leerling noteerde vóór 

en wat ná de vaststelling. 

Na de vaststellingen door het personeels-

lid zal je gehoord worden door de 

directeur of zijn afgevaardigde. Hij brengt 

je ouders op de hoogte.  

De directeur of zijn afgevaardigde bezorgt 

de bewijsstukken aan de klassenraad. Als 

de klassenraad oordeelt dat er effectief 

sprake is van fraude, dan wordt een 

beslissing genomen (gaande van “geen 

quotering voor een bepaald onderdeel” 

tot “nulquotering voor het geheel van het 

proefwerk”). Deze beslissing wordt 

schriftelijk aan je ouders meegedeeld.  

De delibererende klassenraad op het 

einde van het schooljaar kan uitgaan van 

de veronderstelling dat je gefraudeerd 

hebt omdat je de leerstof die werd 

getoetst niet kende. Hij kan dan beslissen 

je voor dit vak een bijkomende proef toe 

te kennen.  

 

Bij overhoring of gewone evaluatie-

beurt 

Word je betrapt op fraude bij een gewone 

taak, overhoring of evaluatiebeurt, dan 

kan de leraar beslissen om je voor die 

taak of toets een nul te geven. Je zal in 

elk geval de kans krijgen een eigen 

verklaring te noteren. Een eventuele 

sanctie zal bepaald worden door de 

directeur of zijn afgevaardigde. Je ouders 

worden daarvan op de hoogte gebracht. 

                                           
4 Bij “onregelmatigheid” denken we bv. aan: spieken, poging tot 

spieken, plagiaat, gebruik van niet toegelaten materialen, 

technieken of hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op 

evaluatiemomenten, elke vorm van gedrag waardoor je een correcte 
evaluatie onmogelijk maakt of probeert te maken, zowel voor jezelf 

 

Mededeling van de resultaten 

Het rapport 

Het is een schriftelijk verslag van je 

dagelijks werk, permanente evaluatie of 

proefwerkresultaten. 

Elk rapport laat je door je ouders 

ondertekenen. Je bezorgt het terug aan 

de klassenleraar de eerste schooldag 

nadat het werd uitgereikt. (Internen 

krijgen uiteraard de gelegenheid hun 

rapport voor te leggen aan hun ouders).  

De klassenleraar bewaart tussentijds het 

rapport. 

Jij en je ouders kunnen vragen om inzage 

te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en 

proeven die je hebt afgelegd.  

Eventueel kunnen jullie ook een (digitale) 

kopie vragen. Dat kan door schriftelijk 

contact op te nemen met de directie. We 

kunnen geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op medeleerlingen. 

Oudercontacten 

De school organiseert oudercontacten in 

de loop van het schooljaar en op het einde 

van het eerste tri- of semester en einde 

schooljaar. De data staan in de 

schooljaarkalender (zie deel III). 

We onderscheiden drie soorten ouder-

contacten 

Selectief oudercontact 

Op de klassenraad bespreken de 

leerkrachten de leerattitude, de prestaties 

en de resultaten van de leerlingen. 

Wanneer de klassenraad ondermaatse, 

zwakke of negatieve prestaties vaststelt 

voor kennis, vaardigheden, leef-, leer- of 

vakattitudes, nodigt de klassenleraar – in 

naam van de klassenraad – de ouders uit 

op het oudercontact. 

Ouders die we niet uitnodigen moeten dit 

interpreteren als “de leerling is 

als voor andere leerlingen. Ook wordt onder een onregelmatigheid 

verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk 
overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals 

projecten. 

 



 

 

2
8
  

S
T
E
LL

A
 M

A
T
U

T
IN

A
 M

IC
H

E
L
B

E
K

E
 

S
C

H
O

O
LR

E
G

LE
M

E
N

T
 2

0
2
1-

2
0
2
2
 

(voldoende) goed bezig, er zijn 

momenteel geen speciale problemen te 

melden en we voorzien niet meteen 

moeilijkheden”. 

Door selectief te werken, maken we ons 

zorgbeleid echt doelgericht: we scheppen 

meer ruimte om in dialoog te gaan met de 

ouders van leerlingen die het moeilijk 

hebben. 

Selectieve oudercontacten zijn struc-

tureel voorzien eind december en eind 

juni. Uiteraard is zo’n contact mogelijk op 

elk moment van het schooljaar, wanneer 

de situatie dit zou vereisen. 

Oriënterend oudercontact 

In de loop van het tweede semester 

organiseren we oudercontacten in functie 

van de verdere studieloopbaan van de 

leerling of de instap in de arbeidswereld. 

Dit gebeurt voor de leerlingen van de 

eerste graad, tweede jaar tweede graad 

en tweede jaar derde graad. 

Algemeen oudercontact 

Begin november en na de kerstvakantie 

organiseren we een algemeen ouder-

contact, waarop alle ouders uitgenodigd 

zijn. 

Ter gelegenheid van dit oudercontact 

bepalen de ouders zelf met welke leraar 

ze een gesprek wensen. 

Je ouders hoeven niet te wachten tot 

de contactdagen. Een telefoontje 

volstaat voor een afspraak. 

 

3.6  DE DELIBERATIE OP HET EINDE 

VAN HET SCHOOLJAAR 

Hoe functioneert de delibererende 

klassenraad? 

De delibererende klassenraad bestaat ten 

minste uit de leraars die dit schooljaar bij 

je opleiding betrokken zijn, en wordt 

voorgezeten door de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

Een leerkracht mag tijdens de 

delibererende klassenraad niet deel-

nemen aan de bespreking van een 

leerling waaraan hij privaatlessen of een 

schriftelijke cursus heeft gegeven of 

waarmee hij bloed- of aanverwant is tot 

en met de vierde graad. 

Op het einde van het schooljaar beslist de 

delibererende klassenraad volledig 

autonoom: 

o of je al dan niet geslaagd bent; 

o welk oriënteringsattest en/of 

studiebewijs je krijgt. 

Hij zal je ook raad geven voor je verdere 

studieloopbaan. Niet cognitieve 

doelstellingen die niet behoren tot het 

studiedomein (bv. storend gedrag in de 

refter of pesterijen op de speelplaats) 

worden niet in aanmerking genomen bij 

de eindbeslissing m.b.t. slagen of 

attestering. 

De klassenraad steunt zich o.a. op: 

o het resultaat van je globale 

evaluatie, die betrekking heeft op 

de volledige wekelijkse lessentabel 

(= resultaatevaluatie).         

De evaluatie voor stages en GIP 

(in de betrokken leerjaren) wegen 

zwaar door in de eindbeslissing; 

o beslissingen, vaststellingen en 

adviezen van de begeleidende 

klassenraad doorheen het school-

jaar (= evaluatie van het 

leerproces); 

o je mogelijkheden i.v.m. verdere 

studies (= prospectief, toekomst-

gericht delibereren). 

Op het einde van de derde graad TSO is 

een leerling geslaagd als hij kansen heeft 

in tenminste een vorm van hoger 

onderwijs. Voor eindjaren worden retro-

spectieve elementen toegevoegd en stelt 

men ook de vraag of de leerling voldaan 

heeft voor het geheel van de vorming. 

In eindjaren BSO wordt ook gekeken naar 

de mate van bekwaamheid om in te 

treden in het beroepsleven op een niveau 

zoals bepaald in het studierichtingprofiel. 

De personen die beoordelen, hebben je 

gedurende een volledig schooljaar 
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gevolgd en begeleid. In normale om-

standigheden beschikken ze over alle 

nodige gegevens om eind juni een 

verantwoorde beslissing te kunnen 

nemen. 

De beraadslagingen van de delibererende 

klassenraad zijn geheim. 

 

Bijkomende proef (= de beslissing wordt 

uitgesteld) 

In een beperkt aantal gevallen (b.v. door 

langdurige afwezigheid wegens ziekte, bij 

gebrek aan eenduidige of voldoende 

gegevens) kan het gebeuren dat de 

delibererende klassenraad niet in staat is 

eind juni een eindbeslissing te nemen. Hij 

kan je dan bijkomende proeven opleggen 

aan het einde van de zomervakantie en 

pas dan een beslissing nemen. 

Concrete regeling wordt via het rapport 

meegedeeld. 

De datum van mededeling van de 

beslissing na de bijkomende proef/ 

proeven vind je in Deel III, punt 2. 

 

Vakantiewerk 

Als de klassenraad van oordeel is dat je 

wel geslaagd bent, maar dat je best een 

onderdeel van de leerstof van een of 

ander vak tijdens de vakantie wat zou 

uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je 

als studiehulp een vakantiewerk geven. 

Over inhoud en evaluatie word je 

verwittigd via het rapport. 

Het vakantiewerk wordt als “voldoende” 

of “onvoldoende” gequoteerd. Jij en je 

ouders worden in de loop van de maand 

september schriftelijk op de hoogte 

gebracht van het resultaat. 

De kwaliteit van het afgeleverde werk 

alsmede de ernst waarmee het werd 

uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn 

voor het volgende schooljaar. 

 

Waarschuwing 

De klassenraad kan via het rapport ook 

een uitdrukkelijke waarschuwing geven. 

De waarschuwing is vooral bedoeld voor 

leerlingen die tekorten hebben wegens 

een opvallend gebrek aan inzet. Je krijgt 

als het ware één jaar de tijd om bij te 

werken. De school zal je hierbij helpen.  

Komt er echter geen merkbare positieve 

evolutie, dan kan dit het volgend 

schooljaar gevolgen hebben. 

 

De eindbeslissing, al dan niet met 

vakantiewerk en/of waarschuwing 

wordt meegedeeld via het eindrapport. 

Dit eindrapport wordt aan de leerling 

meegegeven [datum: zie Deel III punt 2] 

OFWEL aan de ouders op het laatste 

selectieve oudercontact van het 

schooljaar [datum: zie Deel III punt 2]. 

  

Uiteraard kunnen jij en je ouders met hun 

vragen terecht bij de directie, de 

klassenleraar, de zorgcoördinator, de 

vakleraar. 

 

Mogelijke beslissingen van de 

delibererende klassenraad 

Behalve op het einde van je secundaire 

studieloopbaan spreekt de delibererende 

klassenraad zich, op basis van je 

prestaties in het voorbije schooljaar, in de 

eerste plaats uit over je slaagkansen in 

het volgende schooljaar. Er is een verschil 

tussen het 1ste leerjaar van de eerste 

graad en de hogere leerjaren. 

IN HET 1ste LEERJAAR VAN DE EERSTE 

GRAAD: 

Als je geslaagd bent, krijg je er een 

oriënteringsattest A waarin de 

klassenraad je: 

o ofwel zonder beperkingen toelaat 

tot het volgende leerjaar; 

o ofwel toelaat tot het volgende 

leerjaar, maar niet naar om het 

even welke basisoptie of pakket 

en/of je in het 2de leerjaar 
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verplicht om je tekorten bij te 

werken (remediëring). 

De delibererende klassenraad 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. 

VANAF HET 2DE LEERJAAR VAN DE 

EERSTE GRAAD: 

Als je geslaagd bent, krijg je: 

o een oriënteringsattest A, dan word 

je zonder beperkingen toegelaten 

tot het volgende leerjaar; 

o een oriënteringsattest B: je mag 

naar het volgende leerjaar 

overgaan, maar niet naar om het 

even welke studierichting. De 

delibererende klassenraad 

oordeelt dat bepaalde resultaten 

te zwak zijn om er een redelijke 

slaagkans te hebben en bezorgt je 

samen met je rapport de 

belangrijkste redenen voor die 

beslissing. 

o als je niet geslaagd bent, krijg je 

een oriënteringsattest C. Je kan 

dan 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. 

▪ Overweeg je om je leerjaar over te 

zitten?   

 

Voor het overzitten van een leerjaar heb 

je meestal een gunstig advies van de 

delibererende klassenraad nodig. Bij een 

gunstig advies van die klassenraad moet 

je ook (een niet-bindend) advies vragen 

aan het CLB dat jou zal ondersteunen in 

jouw beslissing om al dan niet over te 

zitten.  

Dat is het geval vanaf het 2de leerjaar 

van de eerste graad als je een 

oriënteringsattest B behaalde en je je 

leerjaar (in dezelfde of in een andere 

studierichting) wil overzitten. 

Behaalde je in het 1ste leerjaar B een 

oriënteringsattest A zonder beperkingen, 

dan kan je beslissen om het 1ste leerjaar 

A over te zitten. De delibererende 

klassenraad en het CLB kunnen je hierin 

adviseren, maar hun adviezen zijn niet 

bindend. 

Behaalde je in het 2de leerjaar van de 

eerste graad en de hogere leerjaren een 

oriënteringsattest A, dan kan je beslissen 

om je leerjaar over te zitten in een andere 

studierichting. In dat geval moet je aan 

het CLB advies vragen om je te helpen 

beslissen of je je leerjaar, ondanks je 

gunstig resultaat, toch wil overzitten in 

een andere studierichting. Dit advies is 

niet bindend. De delibererende 

klassenraad kan je hierin ook adviseren, 

maar zijn advies is ditmaal ook niet 

bindend.  

Behaalde je een oriënteringsattest C, dan 

kan je weliswaar steeds het leerjaar 

overzitten. 

 

Eindleerjaren van een graad worden 

bekrachtigd met een studiebewijs: 

o getuigschrift van de eerste graad; 

o getuigschrift van de tweede 

graad; 

o studiegetuigschrift op het einde 

van het 2de leerjaar van de 3de 

graad BSO; 

o diploma van secundair onderwijs, 

op het einde van het 2de  leerjaar 

van de 3de  graad TSO  of op het 

einde van het 3de leerjaar van de 

3de  graad BSO (specialisatiejaar). 

 

Het advies 

Bij elk van bovenvermelde oriënterings-

attesten kan de delibererende klassen-

raad een advies toevoegen m.b.t. de 

verdere studieloopbaan. Het advies kan 
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raadgevingen bevatten inzake studie- en 

werkmethode, aanbevelingen geven voor 

bepaalde vakken, suggesties vermelden 

om zwakke punten weg te werken of over 

het al dan niet overzitten van een 

leerjaar. 

Een advies, hoe gefundeerd ook, is niet 

bindend. De klassenraad hoopt echter dat 

je er rekening mee houdt. 

 

Betwisting van de genomen beslissing 

door je ouders 

De beslissing die een delibererende 

klassenraad neemt, is steeds het 

resultaat van een weloverwogen evaluatie 

in het belang van de leerling. Het is 

uitzonderlijk dat de ouders (of de 

meerderjarige leerling) de beslissing 

aanvechten. Het kan enkel als je niet het 

meest gunstige studiebewijs hebt 

gekregen. In dit geval volgen je ouders 

(of jij zelf zodra je 18 jaar bent) de 

volgende procedure. 

HET OVERLEG 

Je ouders vragen een persoonlijk gesprek 

aan met de voorzitter van de 

delibererende klassenraad, dit is meestal 

de directeur of zijn afgevaardigde. Dit 

gesprek is niet hetzelfde als het 

oudercontact. Je ouders moeten dit 

gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan 

ten laatste de derde dag5 na de dag 

waarop de rapporten werden uitgedeeld. 

De precieze datum van de 

rapportuitdeling vinden jullie in de 

jaarkalender (in deel 3). We geven het 

rapport altijd aan je ouders/ 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. Dit gebeurt meestal 

telefonisch op de dag dat de 

delibererende klassenraad na de 

bijkomende proeven samenkomt.  

                                           
5 Met ‘dag’ bedoelen we telkens alle dagen, zaterdagen, zondagen 

en wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend. 

De datum vind je terug in de jaarkalender 

[in deel III, punt 2].  

Er is dus een termijn van drie dagen6 om 

een gesprek aan te vragen. Jullie vragen 

dit schriftelijk aan, bv. via e-mail, bij de 

adjunct-directeur via eric.depessemier 

@stellamatutina.be. Jullie krijgen een 

uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het 

overleg vindt ten laatste plaats op de 

zesde dag² 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 dat gesprek 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: 

o de voorzitter van de delibererende 

klassenraad vindt dat de ar-

gumenten van je ouders geen 

nieuwe bijeenkomst van de deli-

bererende klassenraad recht-

vaardigen; 

o de voorzitter van de delibererende 

klassenraad vindt dat de ar-

gumenten 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 per 

aangetekende brief het resultaat 

van die vergadering. 

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel 

de beslissing van de voorzitter van de 

delibererende klassenraad, ofwel met de 

beslissing van de nieuwe delibererende 

6 Met ‘dagen’ bedoelen we telkens alle dagen, zaterdagen, 

zondagen en wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend. 
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klassenraad, dan blijft de betwisting 

bestaan. 

DE BETWISTING BLIJFT BESTAAN 

Als de betwisting na het overleg blijft 

bestaan, kunnen je ouders of jij zelf 

(indien je 18 jaar bent) per aangetekende 

brief beroep instellen bij de voorzitter van 

het schoolbestuur, die een interne 

beroepscommissie zal oprichten: 

VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lilare 

p/a Groenstraat 15  

9660 Brakel 

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. 

Die brief versturen je ouders of geven je 

ouders op school af ten laatste de derde 

dag7 nadat aan hen: 

o ofwel het resultaat is meegedeeld 

van het gesprek met [de voorzitter 

van de delibererende klassenraad] 

(wanneer de betwiste beslissing 

werd bevestigd); 

o ofwel de beslissing is meegedeeld 

van de nieuwe klassenraad, 

(wanneer die na het eerste 

gesprek opnieuw is bijeen-

gekomen, maar je ouders niet 

akkoord gaan met de beslissing). 

Er is dus een termijn van drie dagen8, die 

begint te lopen de dag nadat de 

aangetekende brief van de school wordt 

ontvangen. De aangetekende 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. 

                                           
7 Met ‘dag’ bedoelen we telkens alle dagen, zaterdagen, zondagen 

en wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend. 

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 of afgegeven, zal de beroeps-

commissie 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. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Het beroep is per aangetekende brief 

verstuurd.  

Let op: als het beroep niet aan de 

voorwaarden voldoet, zal de beroeps-

commissie het beroep als onontvankelijk 

moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het 

beroep niet inhoudelijk zal kunnen 

behandelen.  

We verwachten daarnaast ook dat het 

beroep de redenen aangeeft waarom je 

ouders de beslissing van de delibererende 

klassenraad betwisten. 

 

BESLISSING VAN HET SCHOOLBESTUUR 

Wanneer het schoolbestuur een beroep 

ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn 

afgevaardigde 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 (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 vertrouwenspersoon. De periode 

waarin de beroepscommissie kan samen-

komen vind je in [deel III, punt 3] van dit 

document. Het is enkel mogelijk om een 

8 Met ‘dagen’ bedoelen we telkens alle dagen, zaterdagen, 

zondagen en wettelijke en reglementaire feestdagen niet 
meegerekend. 
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gesprek te verzetten bij gewettigde reden 

of overmacht.  

In de brief met de uitnodiging zal staan 

wie de leden van de beroepscommissie 

zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd 

tijdens de verdere procedure, tenzij het 

door ziekte, overmacht of onverenig-

baarheid 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 er bij 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. 

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 en tucht

Goede afspraken kunnen heel wat 

problemen en betwistingen vermijden. 

Ons pedagogisch project en onze 

“schoolcultuur” geven het kader en de 

geest weer waarbinnen we constructief 

willen samenwerken. 

Het is een illusie te denken dat een 

schoolreglement voor alles een oplossing 

kan bieden. Te algemene omschrijvingen 

zullen leiden tot eindeloze discussies. Wil 

men te ver in detail gaan, dan vervalt 

men in ellenlange opsommingen. 

Essentieel is dat men streeft naar een 

goede werking binnen de school, met 

aandacht voor ieders welbevinden en 

oog voor het algemeen belang. 

Gewenst gedrag 

Van onze leerlingen verwachten we 

gepast gedrag. Daarmee bedoelen we 

gedrag dat conform onze leefregels is en 

dat vanuit ons pedagogisch project als 

gewenst gedrag wordt gezien. 

Uiteraard gaan we ervan uit dat elke 

leerling gewenst gedrag vertoont. Om 

onaangepast gedrag te voorkomen, af te 

leren en om te buigen (= is te trainen) tot 

gewenst gedrag hanteren we het 

vierlademodel. Ongewenst gedrag wordt 

binnen het vierlademodel in vier 

categorieën ingedeeld. Horizontaal 

maken we een onderscheid tussen ernstig 

en niet ernstig. Verticaal kijken we of 

hetzelfde gedrag zelden of meermaals 

voorkomt. Zo komt elke gedraging in een 

van de vier lades. Per lade hanteren we 

maatregelen die bij het ongewenste 

gedrag horen.   

Dit model creëert meer duidelijkheid voor 

alle betrokkenen (leerlingen, ouders en 

leerkrachten) wat de werking van de 

school ten goede komt. 

 

In dit hoofdstuk vermelden we de 

afspraken en regels, die indien ze niet 

nageleefd worden, kunnen leiden tot 

maatregelen, ordemaatregelen en tucht-

maatregelen. 
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4.1  LEEFREGELS 

Schooluren 

Een lesweek bevat tussen 31 en 33 

lestijden, afhankelijk van het leerjaar en 

de studierichting. Een uitzondering hierop 

vormen de specialisatiejaren. 

Elke lesdag begint om 08.35u. en eindigt 

om 15.35u. Op woensdag eindigen de 

lessen om 12.05u. Een uitzondering 

hierop vormen klassen van de derde 

graad hotelschool (uitgezonderd 5RK), 

het vijfde jaar toerisme en de 7de jaren 

SR en RD. 

Externen die ruim voor het 1ste lesuur op 

school aankomen, kunnen tot 08.15u 

terecht in refter “Miro”. 

De dagindeling vind je in deel 3: 

Informatie. 

In de hotelschool en in het zevende jaar 

Thuis- en bejaardenzorg/ Zorgkundige 

zijn afwijkingen mogelijk op de gewone 

dagindeling, omwille van avond- of 

woensdagmiddagpraktijken. 

In de derde graad Hotel, Restaurant en 

keuken, Restaurantbedrijf en dranken-

kennis, Specialiteitenrestaurant, Thuis- 

en bejaardenzorg/ zorgkundige, Toerisme 

en Verzorging worden blokstages 

voorzien: zie deel 3: Informatie, Jaar-

kalender. Tijdens deze periode volgen de 

leerlingen de werkuren van het 

stagebedrijf, weliswaar rekening houdend 

met de wettelijke bepalingen van de 

arbeidsduur van jongeren. De specifieke 

regeling is opgenomen in het 

stagereglement en kan verschillen van 

richting tot richting. 

Leerling en ouders worden uitvoerig 

ingelicht bij het begin van het schooljaar 

en ontvangen de praktische regeling ter 

ondertekening. 

Algemene orde op school  

We verwachten dat elke leerling de 

gangbare normen van wellevendheid 

respecteert. Wees dus overal (ook buiten 

de schoolmuren) en in alle omstandig-

heden beleefd en correct tegenover de 

persoon met wie je omgaat. Gebruik 

daarbij een keurige taal. 

We zijn voorstander van gezonde co-

educatie maar intieme uitingen van 

affectie horen niet thuis op school. 

Hier volgen enkele concrete regels die je 

naar best vermogen moet opvolgen: 

o We vragen een verzorgd 

voorkomen. Dit betekent o.a. geen 

opvallende make-up (o.a. 

oogschaduw), verzorgd kapsel, 

geen opvallende sieraden (behalve 

de klassieke kleine oorringen voor 

meisjes), geen piercings, geen 

stretch. Van leerlingen verwachten 

we dat ze geen tattoos hebben. 

Indien ze toch een of meerdere 

tattoos hebben, dan mogen die 

niet zichtbaar zijn. 

o Voor de leerlingen van de 

hotelschool en de richting 

Verzorging-voeding bestaat een 

specifiek reglement (onder andere 

voor haartooi en voorkomen) dat 

ze ontvangen in het begin van het 

schooljaar. 

o We eisen voorname tafel-

manieren. 

o Onze leerlingen betreden en 

verlaten de school UITSLUITEND 

via een van de drie toegangen: 

twee toegangspoorten aan de 

Groenstraat en een aan 

Kammeland.  

o Te laat komen stoort de goede 

schoolwerking en vormt een 

ernstige overtreding van het 

schoolreglement. Doe dus het 

nodige om TIJDIG aanwezig te 

zijn. Blijf niet rondslenteren op 

straat of samenscholen in de buurt 

van de schoolpoort. 

o Indien je toch te laat op school 

aankomt, dan meld je je verplicht 

aan aan de receptie en deel je de 

reden van het te laat zijn mee. 

o Als regel geldt dat je ’s morgens 

en ’s middags VIJF MINUTEN voor 

de aanvang van de lessen 

aanwezig moet zijn op de 
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speelplaats waar de rij van je klas 

wordt gevormd. 

o De speeltijd in voor- en namiddag 

duurt slechts 10 minuten. 

Gedurende die periode blijf je op 

de speelplaats waar de rij van je 

klas wordt gevormd. 

o Gedurende de schooldag is het 

absoluut verboden de school te 

verlaten, ook tijdens de 

middagpauze. Elke overtreding 

wordt gesanctioneerd.  

o Enkel om zeer gegronde redenen 

kan de directeur of zijn 

afgevaardigde toelating verlenen 

om de school te verlaten tijdens de 

lesuren. 

o Spijbelen: zie art. 3.1. 

 

Naar het leslokaal gaan: 

’s Morgens en ’s middags, en op het einde 

van de speeltijd, verzamelen de 

leerlingen op de speelplaats. Buiten de 

lestijden zijn de leerlingen niet nodeloos 

in de gebouwen aanwezig. 

Leerlingen van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar verzamelen op de speelplaats 

vooraan. Leerlingen van het 4de, 5de en 

6de leerjaar gaan rechtstreeks naar het 

leslokaal. 

Voor de leerlingen van de specialisatie-

jaren (7de jaars) gelden afzonderlijke 

afspraken, aangezien ze een specifiek 

lessenrooster volgen. Die afspraken 

worden bekendgemaakt begin sep-

tember. 

Na het eerste belteken gaan de leerlingen 

in rij staan. Na het tweede belteken is 

iedereen stil. De leerlingen gaan op een 

rustige manier, onder begeleiding van 

hun leerkracht, naar het leslokaal. 

Het wisselen van lokaal tussen de lessen 

moet vlot, ordelijk en zonder tijdverlies 

gebeuren. Leerlingen gaan dan niet naar 

het toilet, halen geen gerief of bergen het 

niet op in de kluisjes: dit kan tijdens de 

recreatie. 

Bij onvoorziene afwezigheid van een 

leerkracht blijven de leerlingen op de 

speelplaats of in de gang aan het 

klaslokaal, naargelang waar ze zich 

bevinden bij het begin van het lesuur. De 

klasverantwoordelijke (d.i. de leerling die 

bij begin van het schooljaar door de 

klasgenoten is verkozen) verwittigt 

onmiddellijk de receptie. 

Voorziene afwezigheid van een leerkracht 

wordt ad valvas kenbaar gemaakt ter 

hoogte van de polyvalente zaal en 

rechtover de “receptie”. De leerlingen 

volgen dan de richtlijnen voor die dag. 

Als algemene regel geldt dat de school 

zorgt voor gepaste opvang, hetzij via 

vervangingsles of –opdracht, hetzij door 

geleide studie.   

Wees rustig in de gangen, in de klas, in 

de refter: men loopt er niet en maakt er 

geen lawaai. In klassen wordt gegeten, 

noch gedronken.  

Na de les L.O. kan je je dorst lessen aan 

de drinkfonteintjes. 

Kauwgom is op school verboden. 

Onder geen enkel voorwendsel blijf je, 

buiten de lesuren, in gangen of klas-

lokalen. 

Het is leerlingen ten stelligste verboden 

handel te drijven op school, onder welke 

vorm ook. 

MIDDAGPAUZE 

Maaltijden 

De organisatie van maaltijden is een hele 

klus in onze school, met leerlingen die wel 

en leerlingen die niet in de “hotelschool” 

zitten. Daarom is het belangrijk dat 

iedereen de regels goed naleeft. 

Leerlingen kunnen hun eigen lunchpakket 

meebrengen of aanschuiven in de 

selfservice. Drank en snacks zijn op 

school te verkrijgen uit de automaat via 

betaling met muntstukken (zie verder 

“schoolkosten”).  Wie een eigen lunch eet, 

is verplicht zich in de middagrefter aan te 
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melden en daar te blijven tot minstens 

12.20u.  

 

Middagactiviteiten 

Vijf minuten vóór het belteken gaan de 

leerlingen van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar naar de speelplaats vooraan, 

waar ze in de rij staan. 

Tijdens de middagpauze is refter “Miro” 

open voor leerlingen die niet naar buiten 

wensen te gaan. Bij goed weer dringen we 

aan op aanwezigheid op de speelplaats. 

In de sporthal en op de speelplaatsen 

worden sportactiviteiten georganiseerd. 

De leerlingen kunnen in het ICT-lokaal 

onder toezicht op internet informatie 

opzoeken, na afspraak via de receptie. 

De leerlingenraad en/of pastorale 

werkgroep organiseren ook culturele 

activiteiten of vergaderingen, i.s.m. een 

verantwoordelijke leerkracht. 

Tijdens de middagpauze mag niemand de 

school verlaten, tenzij met toelating van 

de directeur of zijn afgevaardigde. Wie 

zich bewust onttrekt aan het toezicht (wie 

zich dus niet bevindt op plaatsen waar 

leerlingen zich normaal moeten bevinden) 

wordt gesanctioneerd. 

Eerbiedig het milieu: gooi geen afval op 

de grond maar deponeer het in de daartoe 

bestemde vuilnisbak. Hou de toiletten 

proper: iedereen is daarbij gebaat. 

Zorg ervoor dat het klaslokaal, de 

gangen, de speelplaats netjes blijven. 

Voor het onderhoud van de lokalen en de 

orde van de speelplaats wordt een 

beurtrol opgesteld. 

Alle schoolmateriaal is aangekocht ten 

dienste van de leerlingen. Vaak gaat het 

om grote uitgaven. De leerlingen moeten 

dit materiaal respecteren en met de 

nodige zorg hanteren. Bij beschadiging of 

vandalisme eist de school 

schadevergoeding en nemen we de 

nodige sancties. 

Draag zorg voor je boeken en andere 

schoolbenodigdheden. Teken je 

persoonlijk gerief met je volledige naam. 

Doe onmiddellijk aangifte op de receptie 

(B 07) in geval van beschadiging of 

verdwijning.  

Tijdens de pauzes plaatsen de leerlingen 

hun boekentas in de boekentassen-

rekken. Enkel wanneer de leerlingen na 

de pauze les hebben in hetzelfde of een 

aanpalend lokaal mogen ze hun 

boekentas achterlaten in het lokaal of in 

de gang op een rij tegen de muur. 

Deponeer geen boekentassen in de 

inkomhal, traphal of gangen. Evenmin 

laat men boeken, schriften of ander 

materiaal achter op de vensterbanken of 

in de boekentassenrekken.  

In de maand september doen we het 

nodige om de leerlingen de juiste attitude 

aan te leren. 

De leerling die dit wenst kan een kluisje 

huren met slot. De jaarlijkse huur 

bedraagt € 20,00. 

4.2  KLEDIJ 

We vragen van de leerlingen de nodige 

aandacht om te voldoen aan de 

kledijnormen. 

 

Dagelijkse kledij op school 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 dragen 

de leerlingen van het eerste tot en met 

het derde jaar een schooluniform: 

VERPLICHT AAN TE SCHAFFEN VIA DE 

WEBSITE VAN DE LEVERANCIER → ALLE 

BOVENKLEDIJ:  

Enkel polo’s, T-shirts en bloes/hemd 

met logo van de school mogen 

gedragen worden. Ook sweater, 

fleece, trui of cardigan moeten op 

school aangekocht worden. 

ZELF AAN TE SCHAFFEN:  

• broek (ook mogelijk via de 

leverancier van de school), 

bermuda, rok:  effen bruin, camel 

of effen beige (géén grijs of kaki) 

• schoenen: wit, beige, bruin, zwart 

of bronskleurig (geen slippers)  
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• sokken: wit, beige, bruin of zwart  

• jas: effen wit, beige, bruin of zwart  

• Voor sjaals en mutsen vragen we 

de kleuren van de school te 

respecteren: effen wit, effen beige 

of effen bruin. 

Alle leerlingen komen dagelijks netjes en 

verzorgd gekleed naar school. Ook de 

schoenen zijn verzorgd. 

Volgende kledij is NIET toegelaten op 

school: 

o blote buik en diepe uitsnijdingen 

op rug, borst en buik 

o spaghettibandjes 

o uitgesproken lage broektaille 

o minirok en short 

o uitgerafelde, verkleurde, ge-

scheurde, “afgewassen” kleding-

stukken en schoenen 

o naaldhakken, slippers of klompen 

o kledij met grove, beledigende, 

obscene, aanstootgevende, … 

opschriften en afbeeldingen 

o vakantie- of vrijetijdskledij (o.a. 

training, voetbalshirts, ...)  

o hoofddeksels zijn verboden in het 

gebouw (de hoofddoek wordt 

beschouwd als een hoofddeksel.) 

Ook bij extra-murosactiviteiten gelden de 

gangbare kledijnormen. Als hier wordt 

van afgeweken (b.v. tijdens een 

meerdaagse buitenlandse reis), dan 

wordt dit gemeld in een begeleidende 

brief. 

Stadskledij  

Bij mondelinge proefwerken, restaurant-

bezoek en speciale gelegenheden, vragen 

we dat de leerlingen keurige kledij 

dragen. Dit betekent: een hemd of 

blouse. Voor de meisjes is eveneens een 

kleedje toegelaten. 

Bij deze kledij horen klassieke schoenen. 

Praktijkkledij 

Afhankelijk van de studierichting is er 

specifieke praktijkkledij voorgeschreven: 

o richting “Hotel” en “Restaurant-

Keuken”: keuken- en restaurant-

kledij 

o richting “STW” en “Verzorging”: 

keukenschort 

o richting “TW” en “STW”: labojas 

(vanaf 3de jaar) 

o richting “Verzorging”: witte 

verplegerbroek met geperso-

naliseerde T-shirt 

Praktijkkledij is verplicht op school aan te 

kopen. De labojas kan gehuurd worden. 

Aanvullende richtlijnen voor leerlingen 

hotelschool (HOT, RK, 7 BSO) 

De richtlijnen worden bij de eerste 

hotelpraktijk meegegeven ter onder-

tekening. Ze bevatten een nauwkeurige 

omschrijving van de vereiste kledij in de 

praktijklessen (keuken en restaurant), 

evenals de voorschriften i.v.m. algemeen 

voorkomen en persoonlijke hygiëne. 

Sportkledij 

Basisuitrusting (verplicht): Blauwe 

short en T-shirt met schoollogo en 

personalisatie. 

Turnschoenen: zwarte zolen zijn 

verboden (ter bescherming van de 

vloerbedekking) 

Facultatief: joggingbroek, legging en 

vest met kap met schoollogo. 

Tijdens de zwemlessen dragen de meisjes 

een eendelig badpak. Voor de jongens 

zijn lange zwemshorts verboden.  

Sportkledij is strikt voorbehouden voor de 

lessen L.O. In de lessen L.O. zijn 

hoofddeksels verboden. 

Bij problemen i.v.m. schoolkledij, 

neemt de directeur of zijn 

afgevaardigde een beslissing, in de 

geest van de schoolcultuur die we 

nastreven. Tegen die beslissing is 

geen beroep mogelijk: ze is bindend 

voor alle partijen. Overtredingen op 

vlak van kledij en voorkomen worden aan 

de ouders gemeld via de schoolagenda. 

Bij herhaalde waarschuwing volgt een 

ordemaatregel. Als ook dit niet helpt, 
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kunnen we ook overgaan tot 

tuchtmaatregelen. 

 

4.3  PROEFWERKREGLEMENT 

Bij het begin van elke proefwerkperiode 

ontvangen de leerlingen de nodige 

richtlijnen terzake. Op die manier 

realiseren we duidelijke communicatie 

tussen ouders en school. 

Tijdens de proefwerkperiode worden de 

proefwerken gespreid over halve dagen 

(normalerwijze voormiddagen). De 

namiddag is voorbehouden voor studie. 

Ook de namiddag vóór het eerste 

proefwerk is een studienamiddag, tenzij 

de proefwerken starten op een maandag. 

Tijdens de proefwerkperiode zijn de 

leerlingen in principe op school van 

08.30u tot 12u. 

Alle externen kunnen vervroegd de school 

verlaten. Daarvoor hanteren we de 

“proefwerkpas”. De uitdrukkelijke 

bedoeling is dat de leerlingen meteen 

naar huis gaan. We willen in elk geval 

vermijden dat ze doelloos rondslenteren 

of op cafébezoek gaan in de buurt van de 

school. Bij overtreding trekken we de 

‘proefwerkpas’ in en blijft de leerling tot 

12 uur op school. 

Internen studeren op school. Externen 

maken de keuze: de ouders duiden aan of 

hun kinderen op school (tot 15.35u) dan 

wel thuis studeren. 

Gewoonlijk is er één hoofdvak (vaak in 

twee delen) of zijn er twee kleinere 

vakken per voormiddag. De leerling volgt 

nauwgezet de richtlijnen die hij krijgt van 

de leraar of die genoteerd staan op het 

vragenblad. 

Fraude: zie art. 3.5. 

Leerlingen met leer- en/of ontwikkelings-

stoornissen krijgen de kans hun 

proefwerk af te leggen in een afzonderlijk 

lokaal. 

In de 1ste en 2de graad liggen de 

proefwerken steeds in de voormiddag. In 

de 3de graad zijn er regelmatig 

mondelinge proefwerken. Dergelijke 

proefwerken zijn gespreid over de hele 

dag. De leerlingen komen op het 

aangeduide uur. Ze mogen de school 

verlaten na het afleggen van de proef. Bij 

mondelinge proefwerken zijn de 

leerlingen gekleed in stadskledij (zie art. 

4.2 “stadskledij”). 

Wie door ziekte niet aanwezig kan zijn, 

moet de school hiervan vóór 08.30u op de 

hoogte brengen. Zelfs voor afwezigheid 

van één dag is een medisch attest vereist. 

Zie art. 3.1. 

 

4.4  EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 

(BUITENSCHOOLSE) ACTIVITEITEN (ZIE 

OOK DEEL 2) 

Dergelijke activiteiten worden steeds 

schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Bij 

excursies vertrekken we vanuit de school 

(tenzij anders meegedeeld) en komen we 

naar de school terug. Enkel indien de 

terugkeer later voorzien is dan 15.35u, 

kan de leerling onderweg afstappen. 

Daarvoor vragen de ouders schriftelijk 

toelating aan de directeur. Door deze 

aanvraag ontslaan ze de school van elke 

verantwoordelijkheid zodra de leerling de 

groep verlaat. 

Meerdaagse schoolreizen worden in 

principe enkel in de hoogste jaren 

ingericht. 

De school is in geen geval verant-

woordelijk voor fuiven, feesten, TD’s, … 

die de leerlingen in hun vrije tijd buiten 

de school organiseren. Leerlingen die in 

hun vrije tijd dergelijke feesten wensen te 

organiseren, mogen nooit de naam van de 

school op hun affiches, noch op hun 

toegangskaarten of andere advertenties 

gebruiken.  
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4.5  PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 

GSM, smartphones, tablets, MP3- en 

MP4-speler e.d. 

Vanuit de opvoedende rol van de school 

lijkt het ons niet wenselijk een algemeen 

verbod op het gebruik van GSM/ 

smartphone te voorzien. Wel willen we 

onze leerlingen een vorm van discipline 

aanbrengen in het leren omgaan met de 

GSM/ smartphone. In bepaalde situaties 

is het gebruik ervan niet toegestaan:  

o binnen in het schoolgebouw 

o na het eerste belteken om 8.35u. 

of na een pauze 

o tijdens extra-murosactiviteiten 

We rekenen op de ouders om hun 

kinderen niet via GSM/ smartphone te 

contacteren op momenten waarop het 

gebruik van deze toestellen niet is 

toegelaten. Bij dringende gevallen kan u 

steeds de school bereiken op het centraal 

telefoonnummer. Wij brengen dan de 

leerling op de hoogte. 

Anderzijds is het voor leerlingen verboden 

om bij ziekte hun ouders zelf te 

contacteren om naar huis te gaan, zonder 

toestemming van de school. 

Bij overtreding nemen we de smartphone 

in beslag tot op het einde van de dag. In 

geval van herhaalde overtreding kunnen 

we overgaan tot passende orde- of 

tuchtmaatregel.  

We passen dezelfde regel toe voor andere 

toestellen zoals tablets, MP3- en MP4-

speler en dergelijke.  

De school is niet verantwoordelijk bij 

diefstal of verlies van deze toestellen. De 

leerling moet zelf de nodige voorzorgen 

nemen. 

Foto- en filmtoestellen 

Zoals op alle privédomeinen is het ook op 

school niet toegestaan – op welke wijze 

ook – foto’s te nemen of filmopnames te 

maken zonder voorafgaande toe-

stemming van de betrokken persoon. 

Volgens de Privacywet mag je foto’s of 

filmopnames waarop medeleerlingen, 

personeelsleden van de school of andere 

personen herkenbaar weergegeven zijn, 

niet publiceren of verspreiden tenzij je 

uitdrukkelijk de toestemming hebt van de 

betrokkene(n). 

Waardevolle bezittingen 

We raden de leerling ten stelligste af 

waardevolle bezittingen, sieraden of grote 

geldbedragen mee te brengen naar 

school. Bij verlies of diefstal is de school 

niet aansprakelijk. Mocht het om een of 

andere reden toch gebeuren dat je 

kostbare zaken of geld mee hebt, dan kan 

je dit in bewaring geven op de receptie.  

In bepaalde lessen kan de leerkracht het 

gebruik van laptops toelaten. Op school 

mogen laptops enkel gebruikt worden in 

het kader van de studies en niet om naar 

films te kijken, muziek te beluisteren, te 

chatten, … Ook voor het verlies of diefstal 

van laptops is de school niet 

aansprakelijk. Deze toestellen kunnen 

eveneens in bewaring gegeven worden op 

de receptie. Daarvoor geldt een specifieke 

procedure die de leerling nauwgezet moet 

volgen. 

4.6  VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP 

SCHOOL  

De school staat in voor de veiligheid en de 

gezondheid van de personen die er leven 

en werken. 

Veiligheid 

In het kader van veiligheid, treft de school 

maatregelen betreffende brandpreventie, 

brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt 

veilige elektrische installaties aan. Zij 

zorgt voor EHBO-voorzieningen.  

We verwachten dat je deze inspanningen 

eerbiedigt en dat je meewerkt om de 

veiligheid op school te bevorderen. Hierbij 

verwijzen we naar specifieke afspraken in 

de verschillende vaklokalen.  

De school doet inspanningen om defecten 

te vermijden en op te sporen. Het is 

echter eenieders taak om deze te 

signaleren.  
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De refters, restaurants, sportzalen, 

keukens, praktijklokalen, lokalen tech-

nologische, muzikale, plastische 

opvoeding, computerklassen, labo’s, 

toiletten zijn ruimtes met een specifieke 

inrichting die een eigen “huishoudelijk 

reglement” hebben. Bij het begin van het 

schooljaar worden de leerlingen op de 

hoogte gebracht van de bestaande 

regeling. 

Tijdens de lessen in die lokalen moet elke 

leerling het specifieke reglement dat in 

het lokaal geldt, naleven. Het niet 

opvolgen van dit reglement kan leiden tot 

een orde- of tuchtmaatregel. 

Verkeersveiligheid 

Op het schooldomein (= binnen de 

schoolomheining) leiden de leerlingen 

hun fiets aan de hand. Bromfietsers 

beperken de snelheid tot 10 km/u. Een 

leerling die met de wagen of motor naar 

school komt, parkeert buiten de 

schoolomheining. 

Tijdens de schooluren is alle verkeer op 

de speelplaatsen verboden (in gevallen 

waar het echt niet anders kan, maken we 

een uitzondering: b.v. voor leveringen of 

bij werkzaamheden). 

 

Gezondheid 

Onze school wil ook actief kennis, 

vaardigheden en attitudes bijbrengen die 

gericht zijn op je eigen gezondheid en die 

van anderen. We willen bewust 

meehelpen je te behoeden voor over-

matig drinken, roken, voor misbruik van 

genees- en genotsmiddelen.  

Enkele voorbeelden: rookvrije klassen, 

rookstopcursussen, gezond ontbijt op 

school, woensdagnamiddagsport, drank-

automaten met suikervrije frisdranken. 

o Eerste hulp   

 

De school beschikt over een 

verzorgingslokaal waar je de 

eerste zorgen kan krijgen als je 

het slachtoffer wordt van een 

ongeval of als je je onwel voelt. Als 

je eerste hulp nodig hebt, laat je 

dat meteen weten aan één van 

onze personeelsleden. Zo nodig 

zal de school de hulp van 

gespecialiseerde diensten in-

roepen of jou zelf naar het 

ziekenhuis laten voeren. De school 

zal je ouders of een andere 

contactpersoon zo snel mogelijk 

verwittigen.  

 

Als je een beroep doet op eerste 

hulp, dan wordt dat in een register 

genoteerd. De bedoeling is zo na 

te gaan welke ongevallen op 

school zoal gebeuren, zodat we 

maatregelen kunnen nemen om 

die te voorkomen. Op het einde 

van het jaar worden de gegevens 

in dit register vernietigd.  

  

o Toezien op het gebruik van 

geneesmiddelen en van medische 

handelingen op school  

 

Als je minderjarig bent en je moet 

tijdens de schooluren genees-

middelen nemen, kunnen je 

ouders de school vragen om erop 

toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je 

ouders vragen dan een formulier 

aan dat zij en de behandelende 

arts vooraf moeten invullen en 

ondertekenen. De school zal dan 

instaan voor de bewaring van de 

geneesmiddelen en een per-

soneelslid zal 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.   

 

De geneesmiddelen worden 

uitsluitend in het verzorgings-

lokaal ter beschikking gesteld. Zo 

nodig zal het toeziend personeels-

lid je helpen (bijvoorbeeld bij het 

indruppelen). Neem je het 

geneesmiddel om een of andere 

reden niet, dan worden je ouders 
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daarvan op de hoogte gesteld.  

Het aanvraagformulier kan je 

verkrijgen op de receptie.   

 

Als school stellen we geen 

medische handelingen en stellen 

wij in geen geval geneesmiddelen 

ter beschikking, ook geen 

pijnstillers. 

 

Als we vaststellen dat je toch 

geneesmiddelen gebruikt op een 

wijze die buitensporig lijkt, zullen 

we je ouders contacteren. 

  

o Je wordt ziek op school  

 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, 

laat je dat meteen weten aan een 

van onze personeelsleden.  

Afhankelijk van de situatie zal je 

opgevangen worden in het ver-

zorgingslokaal, of naar huis of 

naar een ziekenhuis gebracht 

worden. Als we je ouders kunnen 

bereiken, zullen we hen laten 

beslissen over het verdere 

verloop. Als we je ouders niet 

kunnen bereiken dan handelen we 

volgens het principe van “goede 

huisvader”. Ben je meerderjarig, 

beslis je daar zelf over. Uiteraard 

mag je niet zelfstandig naar huis 

gaan zonder de school op de 

hoogte te brengen.  

 

o Medische handelingen  

 

De school stelt geen medische 

handelingen. De school zal dan 

ook niet ingaan op verzoeken tot 

medische bijstand die buiten de 

hierboven behandelde situaties 

vallen. In geval van nood zal de 

school steeds een arts 

contacteren. 

 

o Roken op school 

 

Er geldt een algemeen rook-

verbod in de schoolgebouwen. (Dit 

houdt alle tabakswaren, e-sigaret, 

“dampers”… in. Eveneens is het 

meebrengen/gebruik van snuif-

/pruimtabak verboden.) 

Bovendien geldt dit algemeen 

rookverbod op het volledige 

schoolterrein en aan de school-

poort.  

Tijdens (buiten)schoolse activi-

teiten is roken verboden. 

Bij overtredingen van dit rook-

verbod kunnen er maatregelen 

getroffen worden conform het 

orde- en tuchtreglement. Bij de 

onderwijsinspectie kan je even-

tueel klacht indienen indien je 

vindt dat het rookverbod op school 

ernstig met de voeten getreden 

wordt. 

Wanneer we vaststellen dat 

leerlingen rookgerief bij zich 

hebben, dan nemen we dit in 

bewaring. Ouders kunnen het na 

afspraak komen afhalen. 

Wie meermaals wordt betrapt op 

roken riskeert een tucht-

maatregel. 

 

4.7  DRUGBELEID OP SCHOOL 

Onze school wil een veilige, gezonde 

schoolomgeving creëren waar het welzijn 

en de ontwikkeling van de leerlingen niet 

in het gedrang komen door middelen-

gebruik. Met de overkoepelende term 

‘middelengebruik’ bedoelen we alcohol, 

illegale drugs, psychoactieve medicatie, 

gokken en gamen. 

Sommige genotsmiddelen, en meer 

bepaald de illegale drugs verder kortweg 

“drugs” genoemd, zijn bij wet verboden. 

Zij kunnen een ernstig gevaar zijn voor je 

gezondheid en die van je medeleerlingen. 

Op onze school zijn het bezit, het gebruik, 

het onder invloed zijn en het verhandelen 

van dergelijke drugs dan ook strikt 

verboden.  

Preventie en hulpverlening, vanuit een 

positief schoolklimaat, zijn en blijven 

belangrijk. Als je in moeilijkheden geraakt 

of dreigt te geraken met drugs, dan zal 

onze school in de eerste plaats een 

hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt 

echter niet weg dat we conform het orde- 



 

 

4
2
  

S
T
E
LL

A
 M

A
T
U

T
IN

A
 M

IC
H

E
L
B

E
K

E
 

S
C

H
O

O
LR

E
G

LE
M

E
N

T
 2

0
2
1-

2
0
2
2
 

en tuchtreglement sancties kunnen 

nemen.  

Onze school heeft een samenwerkings-

verband met PISAD van Centrum voor 

Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-

Vlaanderen (CGG ZOV PISAD), waarbij 

afspraken gemaakt zijn wat betreft 

preventies en begeleidingen van 

leerlingen.   

Het gemeenschappelijk drugbeleidsplan 

in bijlage geeft stapsgewijs9  de werkwijze 

weer die zal gevolgd worden. 

Meer info en contactgegevens op 

www.zov.be 

 

CLAUSULE GEMEENSCHAPPELIJK 

DRUGBELEIDSPLAN   

Specifieke stappen die de school zal 

volgen bij (problematisch) middelen-

gebruik. 

Bij spontane vraag om hulp 

o Na overleg met jou zal je leer-

kracht jouw hulpvraag voorleggen 

aan de directie, het CLB/CSW 

en/of de drugbegeleider van CGG 

ZOV PISAD10. 

o Na overleg met jou worden de 

drugbegeleider van CGG ZOV 

PISAD en jouw ouders11  uit-

genodigd voor een gesprek en 

gevraagd de begeleiding actief te 

ondersteunen.  

o Er wordt een begeleiding met CGG 

ZOV PISAD opgestart. 

o Indien nodig verwijst de drug-

begeleider van CGG ZOV PISAD 

door naar meer passende 

hulpverlening.    

 Er wordt GEEN tuchtdossier 

aangelegd. 

                                           
9 De stappen die ondernomen worden, gelden zowel voor 

minderjarigen als voor meerderjarigen. 
10 Indien werd geopteerd voor een begeleider van een andere 

hulpverleningsorganisatie vervangt die de drugbegeleider van CGG 

ZOV PISAD. 

Bij aanhoudend vermoeden van (pro-

blematisch) middelengebruik 

o Jouw gedrag wordt gericht ge-

observeerd en bevraagd door de 

school.  

o Bij een aanhoudend vermoeden 

van druggebruik worden jouw 

ouders en de drugbegeleider van 

CGG ZOV PISAD gecontacteerd.  

In onderling overleg kan een 

begeleiding opgestart worden.  

 Het openen van het tuchtdossier 

behoort tot de mogelijkheden. 

Bij vermoeden van drugbezit 

Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat je 

drugs binnenbrengt op de school, wijst de 

directie jou vooreerst op de gevolgen van 

het bezit van illegale drugs en illegaal 

verkregen medicatie. Ze zal je vervolgens 

vragen om datgene wat zich in jouw 

kledingstukken, boekentas, persoonlijke 

bagage en lessenaar bevindt, toonbaar te 

maken en te overhandigen.  Dit gebeurt 

steeds in het bijzijn van een derde 

persoon in een lokaal waar jouw privacy 

gewaarborgd is.  

o Indien je dit weigert, wordt de 

politie ingeschakeld met de vraag 

over te gaan tot fouillering.  

o Indien er effectief drugs worden 

gevonden, wordt dit beschouwd 

als betrapping en wordt onder-

staande procedure gevolgd. 

Bij betrapping van druggebruik/ drugbezit 

o Elk personeelslid dat een leerling 

betrapt op drugbezit of drug-

gebruik op school, heeft de plicht 

deze leerling onmiddellijk te 

begeleiden naar de directie, die de 

leerling hoort. De leerling kan 

beroep doen op bijstand van een 

raadsman12. 

11 Ouder(s): in deze tekst wordt de term “ouders” gebruikt om 

personen aan te duiden die het ouderlijk gezag uitoefenen of 

personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun 

bewaring hebben of de meerderjarige zelf. 
12 Het begrip 'raadsman' betekent niet noodzakelijk een advocaat, 

het kan een door de ouders of jongere aangeduide 
vertrouwenspersoon zijn. 
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o De ouders en de drugbegeleider 

van CGG ZOV PISAD worden 

onmiddellijk verwittigd. De 

leerling wordt gevraagd de 

gevonden middelen af te geven. 

De drugbegeleider van CGG ZOV 

PISAD kan de middelen ophalen.  

o Indien de jongere weigert om de 

drugs en de bijhorende attributen 

te overhandigen, wordt de politie 

ingeschakeld met de vraag over te 

gaan tot fouillering en in-

beslagname. 

o De schooldirectie nodigt de ouders 

en de leerling uit voor een gesprek 

waarin de mogelijkheid wordt 

voorzien van bijstand door een 

raadsman. 

o Tijdens dat gesprek worden de 

ouders en de leerling gevraagd in 

te stemmen met opstart 

begeleiding en dit actief te 

ondersteunen. 

 Er wordt ONMIDDELLIJK een 

tuchtdossier aangelegd en de 

tuchtprocedure wordt opgestart. 

 

Betrapping op dealen 

De wetgever verstaat onder dealen: 

Het invoeren, vervaardigen, ver-

voeren, bezitten van een hoeveelheid 

drugs die de kwalificatie “bezit voor 

eigen gebruik” te boven gaat . 

Als school verstaan we onder dealen:  

o Het verkopen van illegale 

middelen, vermeende illegale 

middelen of legale middelen aan 

een derde voor eigen gebruik of uit 

winstbejag. 

o Het doorgeven van illegale 

middelen en/of eigen medicatie in 

ruil voor geld of goederen of zelfs 

gratis. 

o Het doorgeven van illegale 

middelen via derden (koerieren). 

                                           
13 Een tuchtsanctie kan uitgesproken worden voor feiten die buiten 

de school worden gepleegd maar raakpunten hebben met het 

schoolmilieu door de aanwezigheid van andere leerlingen of door 

ruchtbaarmaking op school en indruisen tegen het pedagogisch 
project van de school. 

o Het in bezit zijn van hoeveel-

heden illegale middelen die het 

persoonlijk gebruik overstijgen. 

o Het in bezit zijn van hoeveel-

heden legale middelen, die het 

persoonlijk gebruik overstijgen 

(medicatie) zonder aanwijsbare 

gefundeerde reden. 

Dealen is wettelijk niet toegestaan, dus 

niet in en buiten13 de school, ook niet 

tijdens buitenschoolse activiteiten.   

Wanneer aangetoond is14 dat iemand 

deze regel overtreedt, wordt volgende 

werkwijze gevolgd: 

o Elk personeelslid dat een leerling 

betrapt op drugs dealen op school 

heeft de plicht dit onmiddellijk te 

melden aan de directie, die de 

leerling hoort. De leerling kan 

beroep doen op bijstand van een 

raadsman.  

o De ouders en de politie worden 

onmiddellijk verwittigd.  

o Afhankelijk van de ernst van de 

overtreding (hoeveelheid, soort, 

leeftijd) volgt een tijdelijke 

verwijdering van de school of een 

tuchtsanctie van schorsing. 

o De drugbegeleider van CGG ZOV 

PISAD wordt op de hoogte gesteld. 

Wanneer de leerling en de ouders 

instemmen met een begeleiding 

door CGG ZOV PISAD, wordt een 

begeleiding opgestart. Je wordt 

gedurende deze periode strikt 

opgevolgd door de school. 

 Er wordt ONMIDDELLIJK een 

tuchtdossier aangelegd met aangifte 

aan de politiediensten. 

 

Middelengebruik en stageplaatsen, 

werkplaatsen 

o Middelengebruik kan het reactie- 

en waarnemingsvermogen be-

invloeden en niet alleen een 

14 Niet-limitatieve opsomming: hetzij door betrapping op 

heterdaad, hetzij door het vaststellen van hoeveelheden van drugs 

die de gebruikershoeveelheid te boven gaan, hetzij door een 

bekentenis van de jongere zelf,… 
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invloed hebben op de veiligheid en 

de gezondheid van jou als 

leerling/stagiair/werknemer maar 

ook op die van jouw collega’s-

leerlingen/stagiairs/werknemers. 

o Indien op jouw stage/ 

brugproject/werkplaats uiterlijke 

tekenen worden vastgesteld 

waardoor de invloed van drugs 

kan vermoed worden, worden 

veiligheidsmaatregelen genomen 

en disciplinaire maatregelen 

beoogd.  

o De directie van de school wordt 

onmiddellijk op de hoogte 

gebracht.  

o De schooldirectie neemt na een 

gesprek met de leerling contact op 

met de ouders. Ze nodigt de 

ouders en de leerling uit voor een 

gesprek waarin de mogelijkheid 

wordt voorzien van bijstand door 

een raadsman. De drugbegeleider 

van CGG ZOV PISAD wordt op de 

hoogte gebracht.  

o De tuchtmaatregelen uitgaande 

van de school kunnen een 

onmiddellijke stopzetting van jouw 

stage inhouden.  

o De disciplinaire maatregelen uit-

gaande van jouw stageplaats 

kunnen een onmiddellijke stop-

zetting van jouw stage inhouden. 

o De disciplinaire maatregelen 

uitgaande van de werkgever 

kunnen zowel de tewerkstellings-

verplichting als de loonverplichting 

opschorten en een ontslag om 

dringende redenen uitmaken.   

Dit kan het succesvol beëindigen van 

het lopende schooljaar in het 

gedrang brengen. 

 

4.8  PESTEN, GEWELD EN 

ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG  

Pesten, geweld en ongewenst seksueel 

gedrag werken enorm negatief in op het 

welbevinden van leerlingen. 

Systematisch vijandig gedrag tegenover 

een leerling, die daardoor geïsoleerd 

wordt, is onaanvaardbaar. 

Strategie bij pestgedrag: 

o voor de gepeste leerling: wie 

slachtoffer is van pesten, geweld 

of ongewenst seksueel gedrag op 

school, kan dit in vertrouwen 

melden aan de klassenleraar, de 

“groene leerkracht”, de 

zorgcoördinator, de directie of de 

CLB-medewerker. De school zal 

dan, samen met de leerling en 

desgevallend ook de ouders, naar 

een goede oplossing zoeken. 

o voor de pestende leerling: 

wanneer een personeelslid 

pestgedrag, geweld of ongewenst 

seksueel gedrag vaststelt, zal het 

onmiddellijk tussenkomen. In 

ernstige gevallen nodigen we de 

ouders uit voor een gesprek en 

kunnen tuchtmaatregelen volgen. 

o voor alle leerlingen: de school 

verwacht dat je niet afstandelijk 

toekijkt maar dat je pestgedrag, 

geweld of ongewenst seksueel 

gedrag signaleert wanneer je er 

getuige van bent. 

Ongewenst seksueel 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 

zorgcoördinator of de directie. Wij zullen 

dan een manier zoeken om je te helpen, 

zonder te oordelen en met aandacht voor 

de privacy van alle betrokkenen. 

 

4.9 HET STELLEN VAN STRAFBARE 

FEITEN 

Het betreft hier feiten zoals diefstal, 

toebrengen van slagen en verwondingen, 

vandalisme, drughandel, alcoholisme, 

uiten van dreigementen, happy slapping, 

cyberpesten, racisme … 
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Word je betrapt op het stellen van 

strafbare feiten, dan passen we volgend 

stappenplan toe: 

o gesprek met de leerling en 

melding aan de ouders en het CLB 

o orde- of tuchtmaatregel, in 

verhouding tot de feiten 

o eventueel melding aan een 

erkende instantie voor jeugdzorg 

of hulpverlening of melding aan 

politie of gerechtelijke instantie 

 

4.10  SCHOOLKOSTEN 

Bij de inschrijving krijgen de ouders een 

overzicht van de bijdragen die van hen 

kunnen gevraagd worden tijdens het 

schooljaar voor de klas van inschrijving. 

In bepaalde studierichtingen en vakken 

zijn er specifieke kosten. U vindt dat in 

detail terug op de bijdrageregeling per 

klas.  

 

 

Activiteiten 

Voor sommige activiteiten (b.v. kleine 

uitstap, sportdag) vragen we betaling 

vooraf. Dit heeft te maken met ofwel het 

lage bedrag (tot € 3,00) ofwel de 

noodzakelijke reservatie en bijhorende 

verplaatsing (bv. kajak, schaatsen, huur 

sportaccommodatie, …). Wie dan, om 

geldige reden, aan de bewuste activiteit 

niet kan deelnemen, krijgt het geld terug, 

verminderd met de geleden kosten. 

Buitenlandse reizen 

Voor buitenlandse reizen of meerdaagse 

excursies kan, afhankelijk van de totale 

kostprijs van de reis, met een 

spaarsysteem worden gewerkt. De 

werkwijze (betalingsperiodes …) wordt 

aan de leerlingen en ouders via een brief 

medegedeeld, met oog op betaling van 

het volledige bedrag voor aanvang van de 

reis. Deze rekening staat los van de 

algemene schoolkosten (zie punt 2.5). Bij 

annulering kan alleen rekening gehouden 

worden met de voor de verzekering 

geldende redenen.  

Voor reizen binnen Europa heeft de school 

een bijstandsverzekering afgesloten voor 

de leerlingen. 

 

De ouders ontvangen vier keer per 

schooljaar een schoolrekening (uit-

gezonderd maaltijden en buitenlandse/ 

meerdaagse reizen). 

 

Het kostgeld voor het internaat 

In het kostgeld zijn het verblijf en de 

maaltijden inbegrepen. Voor een 

middaglunch in het didactisch restaurant 

wordt een opleg aangerekend. 

Betalingsperiodes 

We splitsen het schooljaar in vier 

periodes: eind oktober/ eind december/ 

Pasen/ juni. Op het einde van elke periode 

ontvangen de ouders een rekening met 

een aantal kosten uit die periode. Elke 

rekening bevat het detail van de kosten: 

leerlingenvervoer, schoolbenodigdheden, 

uitstappen (uitgezonderd meerdaagse 

reizen) …  

Ouders kunnen te allen tijde uitleg krijgen 

over de schoolrekening. Ze nemen 

daarvoor contact op met de 

verantwoordelijke, mevr. Kristel Bruyneel 

(055 42 30 67).  

Het is belangrijk dat de facturen worden 

voldaan. De school besteedt aandacht 

aan de opvolging en de inning hiervan. In 

geval van wanbetaling zullen er 

bijkomende kosten aangerekend worden 

(zie ook art. 2.5 “Bij wanbetaling”). 

 

4.11  MAALTIJDEN 

In de selfservice 

De registratie van de warme maaltijden 

gebeurt via een money safe kaart 

(kostprijs €6,-) op naam van de leerling. 

Bij verlies van de kaart dient een nieuwe 

kaart gekocht te worden. Ouders 
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schrijven geld op de betaalkaart over. We 

dringen aan op voldoende provisie 

aangezien de maaltijden verkocht worden 

door de firma Scolarest en de school geen 

tussenpersoon is. Opgelet: niemand is 

verplicht om in de restaurants van 

Scolarest te eten. Leerlingen kunnen hun 

lunchpakket meebrengen.  

Contactpersoon is mevr. Elsy 

Godefroid (0475 23 63 21). 

 

In de restaurants van de school en in de 

praktijklessen STW en VV 

De registratie van de maaltijden in de 

restaurants van de hotelschool en in de 

praktijklessen van STW en VV gebeuren 

door een personeelslid van de school. De 

verrekening gebeurt via een school-

rekening. 

Frisdrank en snacks zijn te koop met 

muntstukken via de automaat. 

4.12 VERZEKERINGEN 

De school verzekert de leerlingen tegen 

alle lichamelijke schade tijdens hun 

verplichte aanwezigheid op school, op de 

kortste weg van en naar huis en tijdens 

alle schoolactiviteiten, ook als die buiten 

de school georganiseerd worden, zoals 

didactische excursies, culturele activi-

teiten, sportmanifestaties, schoolreizen, 

… 

De schoolverzekering is een aanvullende 

verzekering: ze komt slechts tussen na de 

wettelijke, verplichte tussenkomst van 

het eigen ziekenfonds. Bij ongeval moet 

een ongevalsaangifte ingevuld worden. 

De nodige formulieren zijn verkrijgbaar 

bij mevr. Freya Vermoesen. U dient eerst 

zelf alle kosten te betalen. Na 

terugbetaling door het ziekenfonds – en 

na voorlegging van de nodige 

bewijsstukken – betaalt de school-

verzekering het saldo. 

In geval van spijbelen, doelbewust 

negeren van een bevel of zich vrijwillig 

onttrekken aan toezicht, kan geen 

aanspraak gemaakt worden op de 

schoolverzekering. 

4.13  PRIVACY 

Verwerking van persoonsgegevens 

Op onze school gaan we zorgvuldig om 

met de privacy van onze leerlingen. We 

verzamelen doorheen jouw schoolloop-

baan heel wat gegevens, zoals bij de 

inschrijving. We vragen alleen gegevens 

van je op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en –begeleiding. 

De gegevens die nodig zijn voor jouw 

begeleiding verzamelen we in het kader 

van ons beleid op het leerlingvolgdossier 

via Smartschool en eventueel in een 

zorgdossier bij de zorgcoördinator. Voor 

alle verwerkingen van die zogenaamde 

persoonsgegevens is het schoolbestuur 

verantwoordelijk. 

Bij sommige aspecten van de leerling-

begeleiding hebben we jouw uit-

drukkelijke toestemming nodig. Meer 

informatie daarover vind je in Deel II van 

het schoolreglement. 

Jouw persoonsgegevens verwerken we 

met de programma’s Informat en 

Smartschool. We maken met de 

softwareleveranciers 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 erop 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 en het ondersteuningsnetwerk). 

We zijn verplicht om je identificatie-

gegevens en je aanwezigheden door te 

geven aan het Agentschap voor 

onderwijsdiensten (AgODi). Zij contro-

leren onder andere of je aan de 

leerplichtwet voldoet en of je voldoende 

op school aanwezig bent. 

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens 

opvragen die we over je bewaren. Je kan 

inzage krijgen in en uitleg bij die 

gegevens. Je kan foutieve, onvolledige of 

verouderde gegevens laten verbeteren of 

verwijderen. Ook kan je een (digitale) 

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

directie. 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 gezondheids-

toestand 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 privacy-

rechten of bezwaar hebt tegen bepaalde 

verwerkingen, dan kan je contact 

opnemen met je de verantwoordelijke, 

dhr. Patrik Van Thuyne (via Smartschool). 

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. Het gaat om de essentiële 

gegevens die jouw studieresultaten en 

studievoortgang bevorderen, monitoren, 

evalueren en attesteren. 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 bv. 

verplicht aan je nieuwe school te melden 

als je een gemotiveerd verslag of een 

verslag hebt. Je nieuwe school kan dit 

gemotiveerd verslag of verslag 

raadplegen via IRIS-CLB online. In geval 

van een verslag geven we daarvan ook 

een kopie aan je nieuwe school. 

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 beeld- en geluidsopnames 

De school publiceert geregeld beeld- en 

geluidsopnames van leerlingen op haar 

website, ad valvas, in advertenties en 

dergelijke. De bedoeling van deze 

beelden is geïnteresseerden op school en 

daarbuiten op een leuke wijze te 

informeren over de schoolse activiteiten. 

Leraren en andere personeelsleden van 

de school zullen beeldopnamen maken 

met respect voor de afgebeelde personen. 

De beelden worden steeds genomen in 

een normale schoolcontext. De school 

waakt erover dat de beeldopnamen niet 

aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel 

zal de school zich tot de betrokkenen 

wenden en hun toestemming vragen.  

We gaan er van uit dat je geen bezwaar 

hebt tegen de publicatie van de 

beeldopnamen die in een schoolse 

context genomen worden. Mocht je daar 

toch bezwaar tegen hebben, dan kan je 

dat schriftelijk aan de directie meedelen 

en zullen we je bezwaar respecteren en 

geen beeldopnamen van jou publiceren. 

We wijzen erop dat deze regels ook voor 

jou gelden. Volgens de privacywet mag je 

beeld- of geluidsopnamen waarop 

medeleerlingen, personeelsleden van de 

school of andere personen herkenbaar 

zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij 

je de uitdrukkelijke toestemming hebt 

van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden 

of personen die daarvoor een opdracht 

hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, 

beeld- of geluidsopnames maken. 

 

Gebruik van sociale media 

Wij respecteren de privacy van onze 

leerlingen, ouders en personeelsleden op 

sociale media.  

Neem je deel aan de (sociale) media van 

de school, dan verwachten we dat je 

ieders privacy respecteert.  

 

Bewakingscamera’s  

 

Wij kunnen gebruik maken van 

bewakingscamera’s. De plaatsen die 

onder camerabewaking staan worden 

duidelijk aangeduid met een pictogram. 
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Als je gefilmd werd, mag je vragen om die 

beelden te zien. Je geeft hierbij voldoen-

de gedetailleerde aanwijzingen. Zo kun-

nen we de betrokken beelden vlot vinden. 

 

Doorzoeken van lockers 

De directeur of zijn afgevaardigde 

behoudt zich het recht om in geval van 

ernstig vermoeden van overtreding van 

het schoolreglement de inhoud van de 

lockers in het bijzijn van de leerling te 

controleren. 

 

4.14  LEERLINGENVERVOER 

Onder “schoolbus” verstaan we de lijnen 

vanuit Zwalm, Mater en Velzeke. 

Andere trajecten verlopen via De Lijn. 

Ouders en leerlingen kennen de exacte 

opstapplaatsen en uren (zie deel 3, 

Informatie). 

De twee schoolbussen rijden onder 

huurcontract van onze school. 

We verwachten dat de leerling die gebruik 

maakt van de “schoolbus” zich gedraagt 

zoals het hoort wanneer men gebruik 

maakt van “openbaar vervoer”, met het 

nodige respect voor de medereiziger en 

het materiaal. De school zelf voorziet 

geen begeleider op de bus. Heel wat 

leerlingen maken immers gebruik van De 

Lijn om de school te bereiken en ook daar 

is geen schoolbegeleider aanwezig. 

De “schoolbus” zien we als een service die 

we – onder huurcontract met een bus-

maatschappij – aanbieden, ter ver-

vanging van De Lijn. 

Met de busmaatschappij is overeen-

gekomen dat de chauffeur verant-

woordelijk is voor de “goede orde” op zijn 

bus. Dit betekent dat hij, bij wangedrag, 

een leerling de toegang tot de bus kan 

ontzeggen. In dit geval verwittigt hij 

onmiddellijk de school, die dan meteen de 

ouders op de hoogte brengt. 

(Voor verzekeringen: zie deel 2 art. 4.12 

en deel 3, art. 10) 

4.15  WERKPLAATSREGLEMENT 

In de sportzaal, lokaal techniek, 

computerklas, labo’s, praktijklokalen, 

lokaal Plastische Opvoeding, lokaal 

Muzikale Opvoeding moet de leerling het 

reglement dat daar geldt naleven. Het 

niet naleven van dat reglement kan leiden 

tot een orde- of tuchtmaatregel. 

5 Orde- en tuchtmaatregelen 
 

Het ideaal is uiteraard een school zonder 

straf. De eerste stap zal daarom altijd 

preventief zijn, in de vorm van een 

gesprek. Maar soms blijkt de dialoog 

ontoereikend. 

Het orde- en tuchtreglement is een 

middel om de goede gang van zaken in 

onze opvoedingsgemeenschap te 

vrijwaren. 

 

5.1  ORDEMAATREGELEN 

Als je de goede werking van de school 

hindert of het lesverloop stoort, kan een 

ordemaatregel worden genomen en/of 

kunnen er meer bindende gedragsregels 

worden vastgelegd in een 

“begeleidingscontract” (BC) (zie verder). 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

o verwittiging: mondeling of 

schriftelijk, met vermelding in de 

schoolagenda; 

o strafwerk: met vermelding in de 

schoolagenda; 

o verbod op extra-muros-

activiteit(en) 

o reflectietaak (RT): wie door 

storend of ongepast gedrag het 

“normale” lesverloop of school-

leven ernstig bemoeilijkt, bieden 

we een reflectietaak aan. Dit is 

steeds het geval bij verwijzing uit 
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de les. Deze maatregel wordt in de 

schoolagenda genoteerd. 

o Bij een RT beschrijft de leerling de 

omstandigheden die hebben geleid 

tot het maken van de RT. Op die 

manier ontstaat reflectie over het 

eigen gedrag en krijgt de leerling 

de kans “zijn” verhaal te doen. De 

versie van de leerling wordt 

aangevuld met de bevindingen 

van het personeelslid die de 

maatregel nam. De zorgco-

ordinator staat in voor de 

opvolging en de communicatie 

met de ouders.  

 

o strafstudie of extra-dienst aan de 

school. Mogelijke redenen kunnen 

zijn: roken (uitleg rookverbod zie 

art. 4.6), te laat komen zonder 

geldige reden, de school verlaten 

zonder toelating, herhaalde 

verwittigingen, spijbelen, brutaal 

gedrag, veiligheidsregels over-

treden, schoolkledij niet respec-

teren, afspraken of opmerkingen 

negeren … Het is vanzelfsprekend 

dat strafstudie geen gangbare 

sanctie mag worden. Bedoeling is 

dat de leerling uit zijn fouten leert 

en zijn gedrag aanpast in de zin 

van het schoolreglement en het 

pedagogisch project. Een straf-

studie of extra-dienst aan de 

school kan liggen op een vrije 

halve dag of op een ander moment 

(bv. een avondpraktijk …). De 

strafstudie wordt meegedeeld via 

de schoolagenda ofwel via een 

brief aan de ouders. 

 

Begeleidende maatregelen en herstel 

o Een gesprek met de klassenleraar, 

zorgcoördinator, adjunct-direc-

teur, directeur. 

o Een extra werkstudie kan 

opgelegd worden bij ondermaatse 

resultaten of bij het niet 

respecteren van deadlines voor 

opdrachten/taken. 

o Een naadloos flexibel traject 

onderwijs-welzijn (NAFT). 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. We starten dit traject op 

in samenspraak met jou en jouw 

ouders. 

o Begeleidingscontract (BC) met 

volgkaart: zie uitleg in de 

volgende paragraaf. 

 

Het begeleidingscontract 

Het BC is een maatregel die wordt 

genomen ten aanzien van een leerling 

met aanhoudend (ernstig) storend of 

ongepast gedrag, waardoor normale 

schoolwerking in het gedrang komt. 

Gewone ordemaatregelen zijn op dat 

moment niet meer aangewezen of reeds 

uitgeput.  

Het BC is op de eerste plaats bedoeld als 

hulpmiddel om je gedrag aan te passen 

aan de afspraken en regels die gelden op 

onze school. Daarom is het opgesteld in 

termen van “gewenst gedrag”. 

Het contract loopt minimum zes weken. 

Wekelijks heeft de leerling een 

evaluatiegesprek met de zorgcoördinator. 

Tijdens dit gesprek overlopen ze samen 

de gebeurtenissen van de afgelopen week 

aan de hand van de volgkaarten. De 

ouders ontvangen wekelijks een 

evaluatierapport. Het dubbel van dit 

rapport wordt, na ondertekening “ter 

kennisname”, door de leerling 

terugbezorgd aan de zorgcoördinator. 

Op het einde van de periode (min. 6 

weken) krijgt de leerling een eind-

evaluatie.  

Bij positieve evaluatie rekenen we op de 

verdere constructieve medewerking van 

de leerling. 

Bij negatieve evaluatie kan de 

begeleidende klassenraad komen tot 

volgend advies: 
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o omzetten van het BC in een 

“strikt contract met werk-

punten” voor die onderdelen 

van het BC waar het niet goed 

liep. In deze fase eisen we 

merkbare vorderingen in het 

gedrag van de leerling; 

o overgaan tot een tucht-

maatregel. Het is in elk geval niet 

de bedoeling dat een leerling 

meerdere begeleidingscontracten 

heeft gedurende het schooljaar. 

Bij aanhoudende problemen zal de 

school overgaan tot een passende 

tuchtmaatregel. 

o Herstel (enkel als de school 

hiervoor kiest) 

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: 

o een herstelgesprek tussen de 

betrokkenen; 

o een herstelcirkel op het niveau 

van de leerlingengroep; 

o een bemiddelingsgesprek; 

o No Blame-methode; 

o een herstelgericht groeps-

overleg (HERGO); 

o Een herstelgericht groeps-

overleg is een gesprek, onder 

leiding van een onafhankelijk 

iemand, tussen slachtoffer en 

dader, ouders, vertrouwens-

figuren …   

Tijdens dit groepsoverleg 

zoekt iedereen samen naar 

een oplossing voor de feiten 

die zich hebben voorgedaan. 

De directeur of een af-

gevaardigde van het school-

bestuur kan een tucht-

procedure, zoals in punt 5.2 

beschreven, voor onbepaalde 

tijd uitstellen om een herstel-

gericht groepsoverleg te laten 

plaatsvinden. In dat geval 

brengt hij je per brief op de 

hoogte. 

We vragen de ouders dat ze elke 

vermelding in de schoolagenda onder-

tekenen “voor gezien”. De leerling moet 

spontaan zijn agenda ter controle 

voorleggen aan het personeelslid dat de 

maatregel getroffen heeft. 

Elk personeelslid kan een verwittiging 

geven, een strafwerk of reflectietaak 

opleggen, een leerling verwijderen uit de 

les. 

Strafstudie, extra dienst aan de school of 

begeleidingscontract moeten door de 

directeur of zijn afgevaardigde worden 

bekrachtigd. Van deze laatste maat-

regelen worden de ouders schriftelijk op 

de hoogte gebracht. 

Tegen ordemaatregelen is geen 

beroep mogelijk. 

 

5.2  TUCHTMAATREGELEN 

Als 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, per-

soneelsleden of anderen.  

Dat zal bv. het geval zijn: 

o als orde- of begeleidende maat-

regelen tot niets hebben geleid; 

o als je ernstige of wettelijk 

strafbare feiten stelt, zelfs één-

malig; 

o als je de realisatie van het peda-

gogisch project in gevaar brengt. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

o een tijdelijke uitsluiting uit de 

lessen van één of meer vakken 

voor de maximale duur van 15 

schooldagen; 

o een tijdelijke uitsluiting uit de 

school voor de maximale duur van 

15 schooldagen; 
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o een definitieve uitsluiting uit de 

school. 

Tuchtmaatregelen kunnen enkel ge-

nomen worden door de directeur of een 

afgevaardigde van het schoolbestuur. Als 

hij de definitieve uitsluiting overweegt, 

wint hij eerst het advies van de 

begeleidende klassenraad in. Iemand van 

het begeleidende CLB zal ook in die 

klassenraad zetelen. Het advies van de 

klassenraad maakt deel uit van het 

tuchtdossier. 

In afwachting van een eventuele 

tuchtmaatregel, kan je als bewarende 

maatregel enige tijd de toegang tot de 

school worden ontzegd. Je wordt 

preventief geschorst. 

Die bewarende maatregel kan enkel 

genomen worden in dringende 

omstandigheden: 

o voor zware gedragsmoeilijkheden 

die kunnen leiden tot je definitieve 

uitsluiting; 

o wanneer je aanwezigheid op 

school een gevaar vormt voor 

jezelf, medeleerlingen of per-

soneelsleden van de school. 

Alleen de directeur of een afgevaardigde 

van het schoolbestuur kan beslissen tot 

een dergelijke preventieve schorsing. 

Deze maatregel wordt schriftelijk en kort 

gemotiveerd meegedeeld aan je ouders in 

de brief waarmee de tuchtprocedure 

wordt opgestart. Hij gaat onmiddellijk in 

en duurt in principe niet langer dan tien 

lesdagen. Uitzonderlijk kan de 

preventieve schorsing eenmaal verlengd 

worden. De preventieve schorsing duurt 

dus tot wanneer er een tuchtmaatregel 

wordt uitgesproken of de tuchtprocedure 

wordt stopgezet. 

Als de directeur of de afgevaardigde van 

het schoolbestuur van mening is dat er 

reden is om een tuchtmaatregel uit te 

spreken, dan word je per aangetekende 

brief opgeroepen voor een onderhoud. Je 

wordt samen met je ouders en eventueel 

een vertrouwenspersoon gehoord over de 

vastgestelde feiten. Dit onderhoud vindt 

ten vroegste plaats op de 4de dag 

(zaterdag, zondag, feestdagen niet 

meegerekend) na verzending van de brief 

(poststempel). 

Je ouders, eventueel je raadsman, en 

jijzelf krijgen vooraf inzage in je 

tuchtdossier. Plaats en datum zijn 

vermeld in de brief. Het tuchtdossier blijft 

op school bewaard; er worden geen 

kopieën van gemaakt. 

De directeur of de afgevaardigde van het 

schoolbestuur brengt je ouders binnen 

een termijn van vijf dagen (zaterdag, 

zondag, feestdagen niet meegerekend) 

per aangetekende brief op de hoogte van 

zijn beslissing. In die brief staat ook een 

motivering van de beslissing en de 

ingangsdatum van de tuchtmaatregel. 

Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep 

mogelijk, behalve tegen de definitieve 

uitsluiting. 

Je ouders dienen met een aangetekende 

brief beroep in bij de voorzitter van het 

schoolbestuur, die een interne 

beroepscommissie zal samenstellen: 

VZW Vrij Katholiek Onderwijs 

Lilare  

p/a Groenstraat 15  

9660 BRAKEL 

De aangetekende brief moet ten laatste 

verstuurd worden op de vijfde dag nadat 

de beslissing van je definitieve uitsluiting 

werd meegedeeld. Er is dus een termijn 

van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke en reglementaire feestdagen 

niet meegerekend).  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. 

  

Het niet-naleven van de vormvereiste 

en/of termijn leidt tot onontvankelijkheid 

van het beroep. Dit betekent dat de 

interne beroepscommissie het beroep niet 

inhoudelijk zal behandelen. 
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Het beroep schort de uitvoering van de 

eerder genomen tuchtbeslissing niet op. 

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 schoolbestuur of zijn 

afgevaardigde een beroepscommissie 

samenstellen (zie ook deel 3, 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 uit-

gesproken, zal nooit deel uitmaken van de 

beroepscommissie, maar zal wel gehoord 

worden. De samenstelling van deze 

beroepscommissie blijft ongewijzigd 

tijdens de verdere procedure, tenzij het 

door ziekte, overmacht of onverenig-

baarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 

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. 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 (zaterdagen zondagen en 

wettelijke en reglementaire feestdagen 

niet meegerekend) met een 

aangetekende brief aan je ouders 

meedelen. De beslissing is bindend voor 

alle partijen. 

Een personeelslid van de school of van het 

CLB kan bij de toepassing van dit 

tuchtreglement niet optreden als 

raadsman van jezelf en/of je ouders. 

Bij de uiteindelijke beslissing kan geen 

rekening worden gehouden met gegevens 

die je niet vooraf zijn bekendgemaakt 

en/of die geen deel uitmaken van je 

tuchtdossier. 

Buitenstaanders mogen je tuchtdossier 

niet inzien, behalve wanneer je ouders er 

schriftelijk toestemming voor geven. 

Bij definitieve uitsluiting word je door de 

directeur of zijn afgevaardigde en door 

het begeleidend CLB actief bijgestaan bij 

het zoeken naar een andere school. 

Je tuchtdossier kan niet worden 

overgedragen naar een andere school. 

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. 

 

Recht op opvang 

Als je, na de voorziene procedure, 

preventief bent geschorst en/of tijdelijk of 

definitief bent uitgesloten, kunnen je 

ouders vragen om je op te vangen. Dit 

gebeurt door een schriftelijk 

gemotiveerde aanvraag. Als de school op 
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deze vraag niet ingaat, zullen we dit 

schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan 

je ouders. Als de school op deze vraag wel 

ingaat, dan worden er strikte afspraken 

gemaakt met jou en je ouders. 

5.3  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 directie of 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 correspondentie-

adres 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.vlaan

deren  

De commissie zal de klacht enkel 

inhoudelijk behandelen als ze ont-

vankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

o de klacht moet betrekking hebben 

op feiten die niet langer dan zes 

maanden geleden hebben plaats-

gevonden. We rekenen vanaf de 

laatste gebeurtenis waarop de 

klacht betrekking heeft.  

o de klacht mag niet anoniem zijn. 

Omdat de klachtencommissie een 

klacht steeds onbevooroordeeld 

en objectief behandelt, betrekt ze 

alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur 

o de klacht mag niet gaan over een 

feit of feiten die de klachten-

commissie al heeft behandeld.  

o 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 school-

bestuur de kans hebben gegeven 

om zelf op de klacht in te gaan. 

o de klacht moet binnen de 

bevoegdheid van de Klachten-

commissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar 

bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het 

voorwerp uitmaken van 

een gerechtelijke pro-

cedure (bv. die betrekking 

hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking 

hebben op het algemeen 

beleid van de overheid of 

op de geldende decreten, 

besluiten, ministeriële om-

zendbrieven of reglemen-

ten; 

o klachten die uitsluitend 

betrekking hebben op de 

door het schoolbestuur al 

dan niet genomen maat-

regelen in het kader van 

zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. 

personeelsleden; 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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o klachten waarvoor al een 

specifieke regeling en/of 

behandelende instantie 

bestaat (bv. over in-

schrijvingen, de bijdrage-

regeling, de definitieve 

uitsluiting, een evaluatie-

beslissing …) 

Het verloop van de procedure bij de 

Klachtencommissie is vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement dat beschikbaar 

is via 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaan

deren.  

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/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Deel 3 – Informatie 
 

De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken wel 

integraal deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie 

opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te wijzigen, indien nodig na raadpleging 

van de participatieorganen. 

 

1 Wie is wie?
1.1  INRICHTENDE MACHT (= 

SCHOOLBESTUUR) 

De inrichtende macht is de eigenlijke 

organisator van het onderwijs in onze 

school. Ze is verantwoordelijk voor het 

beleid en de beleidsvorming en schept de 

noodzakelijke voorwaarden voor een 

goed verloop van het onderwijs.   

Ons schoolbestuur is de VZW Vrij 

Katholiek Onderwijs Lilare. 

De maatschappelijk zetel is gelegen: 

Kasteeldreef 2, 9660 Brakel. 

Het schoolbestuur bestaat uit: de heer C. 

Vanderstraeten (voorzitter), Zr. Nicole, 

Zr. Hildegard, Zr. Trees, Zr. Wies, de heer 

H. Goossens, de heer Ph. Machiels, de 

heer K. Messens en de heer G. Van Bever 

(secretaris).   

 

1.2  DE SCHOLENGEMEENSCHAP (= 

SG) 

Onze school maakt deel uit van de 

scholengemeenschap Emmaüs. 

De SG wordt beheerd door het bestuur 

van de scholengemeenschap, kortweg 

CASS genoemd, samengesteld uit gevol-

machtigde gemandateerden van de 

betrokken Schoolbesturen. 

Het CASS heeft een College van 

Directeurs of CODI aangesteld. Dit college 

bestaat uit de directeurs en de adjunct-

directeurs van alle scholen van de SG. Het 

CODI heeft een adviserende en 

uitvoerende taak. 

Het CASS stelt bij mandaat een 

Coördinerend Directeur aan, belast met 

alle materie aangaande de SG. De 

coördinerend directeur wordt bijgestaan 

door een administratief medewerker. 

Bevoegdheden 

De SG maakt afspraken over: 

o de ordening van een rationeel 

onderwijsaanbod 

o een objectieve leerlingenoriën-

tering en –begeleiding 

o het personeelsbeleid 

o de aanwending van toegekende 

les- en/of omkaderingsuren 

Participatie 

Het OCSG is het Onderhandelings-

Comité van de ScholenGemeenschap. 

Het is het overlegplatform tussen de 

leden van het LOC van de verschillende 

scholen van de SG. 

Het bestaat uit afgevaardigden van de IM 

en van het personeel. Het OCSG maakt 

afspraken over de criteria voor de 

reaffectatie, vaste benoemingen, …  Het 

waakt over de procedure voor de 

vacantverklaringen tot vaste be-

noemingen in de wervingsambten. Het 

OCSG is ook de feitelijke structuur van de 

ReaffectatieCommissie van de 

ScholenGemeenschap (RCSG). De 

RCSG vervangt de zonale 

reaffectatiecommissie en is 

verantwoordelijk voor de juiste gang van 
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zaken wat betreft reaffectatie en 

terbeschikkingstelling. 

Voor alle verdere info m.b.t. de 

scholengemeenschap, verwijzen we naar 

de website:  

www.sgemmaus.be.  

 

1.3  DE DIRECTEUR 

De directeur staat in voor de dagelijkse 

leiding van de school. Hij voert, in overleg 

met de participatieve organen, de 

opdrachten van de IM uit. Hij is de 

bezieler van het pedagogisch project van 

de school, met aandacht voor het 

pastoraal gebeuren. Hij neemt de nodige 

initiatieven en beslissingen met het oog 

op kwaliteitszorg en ten voordele van het 

algemeen welbevinden van leerlingen, 

ouders en personeelsleden.  

Het schoolbestuur handhaaft het principe 

van een overkoepelend algemeen 

directeur voor haar beide scholen: het 

Instituut Stella Matutina en het Sint-

Franciscusinstituut.  

De algemeen directeur is mevrouw Katty 

Van de Steene. Zij is verantwoordelijk 

voor het algemeen beleid, het financieel 

en logistiek beleid en het 

personeelsbeleid in beide scholen. 

In beide scholen wordt zij geflankeerd 

door een halftijdse codirecteur die de taak 

van pedagogisch directeur op zich zal 

nemen. Voor het Instituut Stella Matutina 

in Michelbeke is deze taak toevertrouwd 

aan mevrouw Katleen De Temmerman. 

 

1.4  PERSONEEL 

De leraars vormen het onderwijzend 

(lesgevend) personeel. Bij het 

begeleiden van leerlingen speelt de 

leerkracht de hoofdrol. Naast zijn taak 

van leerprocesbegeleider is hij ook 

opvoeder, in de geest van ons 

pedagogisch project. Naast hun 

                                           
15 Ambtsgeheim of discretieplicht: op school kan je praten met 

allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben 

een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie 

lesopdracht, vervullen sommige per-

soneelsleden specifieke taken, zoals 

klassenleraar, zorgcoördinator, graad-

coördinator, technisch adviseur 

coördinator, ICT-coördinator, nascho-

lingscoördinator, mentor, webmaster, 

preventieadviseur, vakverantwoordelijke, 

sportverantwoordelijke, pastoraal 

werker, schoolreisleider, … 

Het ondersteunend personeel heeft 

opvoedende en administratieve taken. 

Deze schoolmedewerkers staan o.a. in 

voor opvang, toezicht en begeleiden van 

leerlingen, administratief beheer i.s.m. de 

directeur. 

Het onderhoudspersoneel zorgt voor 

het onderhoud van de gebouwen, hulp in 

de refter. 

Ieder op zijn eigen plaats en met zijn 

specifieke verantwoordelijkheid, is 

belangrijk voor het goed functioneren van 

onze school. 

 

1.5  BIJZONDERE TAKEN PERSONEEL 

Klassenleraar, de eerstelijnszorg voor 

de leerlingen uit zijn klas. 

De groene leerkracht wordt vrij gekozen 

door de leerling. De “groene leraar” heeft, 

vanuit juridisch standpunt, geen 

beroepsgeheim. Wel is hij – zoals elk 

personeelslid van de onderwijsinstelling – 

gebonden aan ambtsgeheim15. 

Vakcoördinator, eindverantwoordelijke 

van de vakgroep 

Lid van een werkgroep, eetfestijn, 

opendeurdag, pastoraal, schoolsport, 

groenploeg, cultuur, schoolreizen, … 

ICT-coördinator, verantwoordelijke 

voor de Informatie en Communicatie 

Technologie 

Webmaster, verantwoordelijk voor het 

elektronisch platform (website, Smart-

school, …) 

die je aan hen vertelt. Maar ze 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. 

http://www.sgemmaus.be/
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Mentor van beginnende leerkrachten en 

stagiairs 

Preventieadviseur: zie verder CPBW 

Logistiek medewerker 

GOK-team, draagt zorgt voor gelijke 

onderwijskansen  

Zorgcoördinator 

Graadcoördinator 

 

1.6  MIDDENKADER 

Het middenkader bestaat uit de adjunct-

directeur en de technisch adviseur 

coördinator (TAC). 

Deze personeelsleden zijn volledig of 

gedeeltelijk vrijgesteld van (les)opdracht 

om andere, belangrijke pedagogisch-

organisatorische taken op zich te nemen. 

De leden van het middenkader zijn als het 

ware een schakel tussen leerlingen en 

personeel enerzijds en de directeur 

anderzijds. In de dagelijkse praktijk staan 

ze garant voor het realiseren en opvolgen 

van het schooleigen pedagogisch project. 

Leerlingen en ouders kunnen terecht bij 

de adjunct-directeur en TAC als eerste 

aanspreekpunt bij problemen. 

Adjunct-directeur is de heer Eric De 

Pessemier. 

TAC: de heren Denis Dhaene (voltijds) en 

Johnny Vandekerkhove (halftijds). 

 

1.7  CEL LEERLINGENBEGELEIDING 

De cel leerlingenbegeleiding is een 

structurele vorm van overleg om de 

leerlingenbegeleiding te optimaliseren. 

Een leerling kan zich alleen maximaal 

ontplooien indien hij goed functioneert op 

drie domeinen: leren en studeren, 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal 

functioneren. 

De cel leerlingenbegeleiding ontwikkelt 

preventieve acties maar heeft ook oog 

voor de remediërende aanpak. Daarnaast 

heeft de cel ook tot doel leerkrachten en 

opvoeders te ondersteunen in hun 

begeleiding van leerlingen. Zo b.v. komen 

op de klassenraad problemen ter sprake, 

waar de cel kan meehelpen bij de 

bepaling van de begeleidingsstrategie in 

een probleemsituatie. 

 

Samenstelling 

De cel leerlingenbegeleiding bestaat 

doorgaans uit een vaste kern, die – 

afhankelijk van de situatie – kan 

uitgebreid worden. 

De vaste kern: 

o directeur en/of adjunct-directeur 

o zorgcoördinatoren 

o CLB-medewerkers(s) 

o lid ondersteunend personeel 

o internaatsbeheerder (voor de 

internen) 

De vaste kern kan worden uitgebreid met 

b.v. de klassenleraar, vakleraar, groene 

leraar, TAC, opvoeder, externe 

hulpverlener, … 

De CLB-medewerker is een essentiële 

figuur wanneer het gaat om 

leerlingenbegeleiding. Het CLB heeft de 

plicht het pedagogisch project van de 

school te respecteren en stemt zijn 

werking af op de schoolspecifieke 

kenmerken. 

Op basis van het “beleidscontract school 

– CLB” is hij mede verantwoordelijk voor 

de leerlingenbegeleiding op school. 

De CLB-medewerker heeft vanuit zijn 

functie als hulpverlener een beroeps-

geheim. Dit is bij de andere leden van de 

cel niet het geval. 

Binnen de grenzen van het 

beroepsgeheim moet hij wel de informatie 

die belangrijk is voor de begeleiding van 

leerlingen doorgeven aan de school zodat 

een optimale begeleiding mogelijk is. 

Hij fungeert ook als brugfiguur tussen 

school en externe hulpverlenings-

diensten. 
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Alleen de CLB-medewerker heeft 

beroepsgeheim, alle andere leden van de 

cel leerlingenbegeleiding hebben ambts-

geheim16. 

1.8  WERKGROEP 

SCHOOLPASTORAAL 

De pastorale werkgroep staat in voor 

momenten van verdieping en gebed, het 

delen van vreugde en verdriet, 

solidariteitsacties. Daarnaast komt hij op 

voor waarden als respect, 

geweldloosheid, soberheid, belangloze 

inzet, verdraagzaamheid, milieuzorg, 

hoffelijkheid, verantwoordelijkheidszin. 

Deze onmisbare waarden dragen immers 

bij tot een aangename sfeer op school en 

verhogen het  gevoel van veiligheid en 

welbevinden van iedereen. Verant-

woordelijke is mevr. Dominique 

Verstichel. 

 

1.9  COMITÉ VOOR PREVENTIE EN 

BESCHERMING OP HET WERK (CPBW) 

Preventieadviseurs van onze school zijn 

de heer Erwin Vallez en de heer Geert Van 

Lierde. 

Het CPBW bestaat uit vertegenwoordigers 

van de I.M., de directeur en een 

personeelsgeleding. Het comité heeft tot 

taak alle veiligheidsaspecten op school te 

bespreken en te regelen. 

 

1.10  PARTICIPATIEORGANEN 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad wordt jaarlijks 

verkozen, volgens de bepalingen van de 

eigen statuten. 

De leerlingenraad wordt begeleid door 

een verantwoordelijke leerkracht en/of 

pastoraal verantwoordelijke en heeft als 

voornaamste taak mee te ijveren voor 

een goede-geest-gemeenschap in onze 

school, waarbij iedereen de kans krijgt 

                                           
16 Ambtsgeheim of discretieplicht: op school kan je praten met 

allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben 

een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie 

om aan bod te komen. De leerlingenraad 

treedt op als spreekbuis van de 

leerlingen. 

Schoolraad 

De schoolraad is een overlegorgaan 

waarin vertegenwoordigers zetelen van 

het personeel, de ouders, de leerlingen en 

de lokale gemeenschap waarin de school 

gevestigd is. 

De directeur (of zijn afgevaardigde) en de 

voorzitter van het schoolbestuur zetelen 

als “permanent adviseur”. 

De raad participeert aan het schoolbeleid 

en heeft, op bepaalde domeinen, advies- 

en overlegbevoegdheid, informatie- en 

instemmingsrecht. 

Samenstelling van de schoolraad vindt u 

op de website. 

Lokaal OnderhandelingsComité (= LOC) 

In het LOC zetelen vertegenwoordigers 

van de I.M. en van het personeel. Ze 

bespreken en regelen de arbeids-

verhoudingen. 

De directeur woont de vergaderingen bij 

als “externe deskundige”. 

Ouderraad 

De Ouderraad van Stella Matutina bestaat 

uit een groep enthousiaste ouders die met 

de directie en het voltallige leerkrachten-

team willen mee praten, denken, plannen 

en werken aan het onderwijs- en 

opvoedingsgebeuren op onze school. De 

Ouderraad wil de verbinding vormen 

tussen alle ouders en de school. De 

opvoeding van de schoolgaande jongere 

en het opvoedingsproject van de school, 

staan hierbij centraal. Dit moet leiden tot 

een optimale samenwerking tussen 

ouders en de school, met en in wederzijds 

respect voor elkaars taken, 

verantwoordelijkheden en deskundig-

heden.  

De Ouderraad wil dit realiseren via 4 

die je aan hen vertelt. Maar ze 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. 
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speerpunten: Informatie en commu-

nicatie, Ontmoeting,  Ondersteuning en 

Advies en participatie 

1.11  DE KLASSENRAAD 

De klassenraad heeft drie 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 de leerling en zijn 

studies op. Op de begeleidende 

klassenraad is er oog voor de “totale” 

persoon van elke leerling. 

De delibererende klassenraad beslist op 

het einde van het schooljaar of je al dan 

niet geslaagd bent en welk 

oriënteringsattest of studiebewijs je 

krijgt. 

 

1.12 DE BEROEPSCOMMISSIE  

BEVOEGD VOOR EEN BEROEP TEGEN 

EEN DEFINITIEVE UITSLUITING (Zie deel 

2, art. 3) 

Bij de voorzitter van deze commissie 

kunnen de ouders beroep aantekenen bij 

een definitieve uitsluiting van hun 

zoon/dochter uit de school. De 

beroepscommissie neemt dan een 

definitieve beslissing. 

Aan de voorzitter van de beroeps-

commissie 

Groenstraat 15  

9660 Brakel 

 

1.13  DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR 

EEN BEROEP TEGEN EEN 

EVALUATIEBESLISSING - HET B-ATTEST 

OF C-ATTEST (Zie deel 2, art. 3.6) 

Als men op het einde van het schooljaar 

niet akkoord kan gaan met de beslissing 

genomen door de delibererende 

klassenraad, kan men in de tweede fase 

van de beroepsprocedure naar deze 

beroepscommissie. De commissie 

adviseert het schoolbestuur om de 

delibererende klassenraad al dan niet 

opnieuw samen te roepen. 

De voorzitter van de interne 

beroepscommissie stelt een commissie 

samen met evenveel interne als externe 

leden.  

Intern leden zijn stemgerechtigde leden 

van de klassenraad, waaronder alleszins 

de voorzitter van de klassenraad, die de 

betwiste evaluatiebeslissing heeft 

genomen.   Eventueel kan een lid van het 

schoolbestuur eveneens intern lid van de 

beroepscommissie zijn. 

Externe leden zijn leden die niet aan de 

school of niet aan het schoolbestuur 

verbonden zijn. 

De voorzitter wordt door het school- of 

centrumbestuur onder de externe 

personen aangeduid. 

 

1.14  HET ONDERSTEUNINGSNET-

WERK 

Onze school is aangesloten bij het 

ondersteuningsnetwerk Vlaamse Arden-

nen. 

Adres: KBO Levensblij, Galgestraat 2, 

9700 Oudenaarde. 

Aanspreekpunt is mevrouw Katrien 

Martens 

(katrien.martens@ova.vlaanderen). 

 

 

1.15  HET CENTRUM VOOR 

LEERLINGENBEGELEIDING (= CLB) 

Contactgegevens 

De school werkt samen met het Vrij 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Adres:  

Oudenaarde:  

Burgschelde 7  

mailto:katrien.martens@ova.vlaanderen
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9700 Oudenaarde  

055 31 38 62   

 

Zottegem:  

Kastanjelaan 8    

9620 Zottegem  

09 361 14 01 

Iedere medewerker heeft ook een eigen 

mailadres en een eigen telefoonnummer. 

Beiden zijn terug te vinden op onze 

website www.vclbzov.be  

 

Het CLB is open:  

Iedere werkdag tussen 8u30 - 12u00 en 

13u00 - 16u30, behalve op woensdag-

voormiddag. Iedere eerste dinsdag van 

de maand is het centrum bijkomend open 

van 17 tot 19u. 

Op regelmatige basis is een CLB-

medewerker aanwezig in de school (de 

schooldirectie kan je daarover de nodige 

informatie geven). 

Het CLB is gesloten van 15/07 t.e.m. 

15/08. 

Bijkomende sluitingsdagen zijn terug te 

vinden op ww.vclbzov.be.  

 

Leerlingen kunnen ook online bij een CLB-

medewerker terecht via onze CLB-chat 

www.clbchat.be.  

De CLB-werking 

Om onze opdracht op de beste mogelijke 

wijze te realiseren zijn we als volgt 

georganiseerd: we werken met 4 

regioteams. In elk regioteam zit een 

onthaalteam en een trajectteam.  

 

Het onthaalteam 

Aan iedere school is één onthaal-

medewerker verbonden die elke nieuwe 

vraag beluistert. De verschillende 

onthaalmedewerkers vormen samen het 

onthaalteam van het CLB. 

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks 

of via de school contact opnemen met de 

onthaalmedewerker.  

Op school kan nagevraagd worden wie de 

onthaalmedewerker is en hoe die kan 

gecontacteerd worden. Dit is ook terug te 

vinden op de website www.vclbzov.be.  

Afhankelijk van de vraag 

o neemt de onthaalmedewerker dit 

verder op 

o geeft de onthaalmedewerker de 

vraag door naar een medewerker 

van het trajectteam van het CLB 

o verwijst de onthaalmedewerker 

door naar meer gespecialiseerde 

hulpverleners. 

Het trajectteam 

In het trajectteam zitten medewerkers 

vanuit verschillende disciplines: artsen, 

maatschappelijk werkers, psychologen/ 

pedagogen en verpleegkundigen. Samen 

zijn zij verantwoordelijk voor het 

opnemen van alle vragen die door het 

onthaalteam worden doorgegeven.  

De begeleiding van het CLB situeert zich 

op 4 werkdomeinen: 

o gedrag en welbevinden 

o gezondheid 

o leren en studeren 

o studie- en schoolkeuze 

Als de school wenst dat het CLB stappen 

onderneemt, dan bespreekt de school 

dit vooraf met de leerling en/of de ouders. 

Indien dit om een of andere reden niet is 

gebeurd, beperkt de CLB-medewerker 

zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek 

beslist de leerling (indien 12 jaar of 

ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 

jaar) of er nog verdere gesprekken 

volgen. 

Voor de begeleiding van leerplicht-

problemen (veelvuldige afwezigheden) 

is instemming van de leerling of van de 

ouders niet vereist. School en CLB werken 

hierbij nauw samen. Als er niet wordt 

ingegaan op de initiatieven van het CLB, 

moet het CLB dit melden aan het 

departement onderwijs. 

De medische equipe 

In de medische equipe verzorgen artsen 

en verpleegkundigen samen de 

‘systematische contactmomenten’ en de 

vaccinaties. Ze nemen ook de vragen op 

rond besmettelijke ziekten. 

Deelname aan de systematische 

contactmomenten is verplicht. De 

ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen 

zich wel verzetten tegen het uitvoeren 

http://www.vclbzov.be/
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van een medisch onderzoek door een 

bepaalde arts of verpleegkundige. Dit 

verzet moet schriftelijk ingediend worden. 

In geval van verzet dient het medisch 

onderzoek uitgevoerd te worden door een 

andere arts en/of verpleegkundige. De 

resultaten van dit onderzoek worden aan 

het CLB bezorgd. Formulieren hiervoor 

zijn te verkrijgen in het CLB. Eventuele 

kosten voor een medisch onderzoek dat 

niet wordt uitgevoerd door een arts van 

het CLB, moet u zelf betalen. 

 

School en ouders hebben de plicht om 

hun medewerking te verlenen aan de 

organisatie en de uitvoering van de 

systematische contactmomenten (+ 

vaccinaties) en de preventieve maat-

regelen in het kader van besmettelijke 

ziekten. Het CLB houdt daarbij rekening 

met de schoolorganisatie.   

 

Het team informatieverstrekking 

Het CLB heeft de verantwoordelijkheid om 

ouders en leerlingen collectief en 

objectief te informeren over de mogelijke 

studiekeuzes op de scharniermomenten. 

Hiervoor worden informatiemomenten 

georganiseerd in overleg met de school. 

Het gaat over volgende overgangen: 

- Van Lager naar Secundair 

Onderwijs 

- Van de eerste naar de tweede 

graad 

- Van Secundair Onderwijs naar 

Arbeidsmarkt / Hoger Onderwijs 

 

Daarnaast kunnen ouders en leerlingen 

ook met individuele studiekeuzevragen 

doorheen de ganse schoolloopbaan bij het 

CLB terecht. Zij kunnen hiervoor contact 

opnemen met de onthaalmedewerker van 

hun school.  

 

Informatie-uitwisseling 

Bij de start in een nieuwe school, worden 

leerlingen en ouders geïnformeerd over 

de werking van het CLB. Ook de school 

informeert ouders, leerlingen en eigen 

personeel over het CLB waarmee ze 

samenwerkt.  

 

Als een leerling van school verandert, 

behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die 

leerling tot de leerling is ingeschreven in 

een andere school. 

 

Het CLB kan in de school besprekingen en 

overleg over leerlingen, leerlingen-

begeleiding, zorgverbreding en andere 

acties of projecten bijwonen. 

Het CLB en de school kunnen belang-

rijke informatie over leerlingen 

uitwisselen.  

De school kan het CLB relevante 

informatie bezorgen over een leerling, 

liefst zoveel mogelijk in samenspraak met 

de leerling/ouders. 

Als het CLB informatie over een leerling 

doorgeeft aan de school, dan gebeurt dit 

steeds met toestemming van de 

bekwame leerling (= leerling ouder dan 

12 jaar) of de ouders. 

Als het CLB informatie over een leerling 

doorgeeft aan derden (= geen school-

personeel), dan kan dit enkel op verzoek 

van of mits schriftelijke toestemming van 

de bekwame leerling of de ouders. 

Bij het doorgeven en het gebruik van deze 

gegevens wordt rekening gehouden met 

de regels over het beroepsgeheim en de 

bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer. 

Enkel bij schriftelijke vragen van het 

parket in verontrustende situaties kan het 

CLB zonder toestemming, maar met 

medeweten van de bekwame leerling of 

ouders, informatie doorgeven aan het 

parket. Dit is dan beperkt tot informatie 

over het feit of de leerling bij het CLB 

gekend is in het kader van verontrusting, 

of er een begeleiding is gestart, wordt 

verdergezet of is afgerond, en of er al dan 

niet een M-document werd opgesteld. 

Ook als het CLB zelf ernstig verontrust is, 

kan het zonder toelating, maar met 

medeweten van de bekwame leerling of 

ouders, de verontrusting delen met de 

bevoegde diensten. 

Het CLB heeft de plicht om het 

pedagogisch project van de school te 

respecteren. Het CLB respecteert altijd de 

rechten van het kind. 
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Het CLB-dossier 

Het CLB legt voor elke leerling 

waarvoor een begeleiding wordt 

gestart, een dossier aan. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de regels over 

het beroepsgeheim, de deontologie en de 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

De regels voor de samenstelling van het 

dossier, de procedure voor inzage in het 

dossier en de manier waarop een kopie 

van het dossier kan bekomen worden, zijn 

door de regelgeving bepaald. Meer 

informatie hierover is te verkrijgen in het 

CLB. 

Als de leerling van school en 

daardoor ook van CLB verandert, zal 

het CLB-dossier 10 dagen na 

inschrijving bezorgd worden aan het 

nieuwe CLB. De leerling of de ouders 

hoeven daar niets voor te doen. Bij een 

inschrijving voor een volgend schooljaar 

wordt het dossier pas na 1 september 

overgedragen. 

Indien de leerling of de ouders niet 

wensen dat het dossier wordt 

overgedragen, dan moet er binnen de 

10 dagen na inschrijving schriftelijk 

verzet aangetekend worden bij het 

CLB van de vorige school.  

De vaccinatiegegevens, de gegevens in 

het kader van de verplichte begeleiding 

(medische onderzoeken en begeleiding 

van leerplichtproblemen), (indien van 

toepassing) een kopie van het 

gemotiveerd verslag, (indien van 

toepassing) een verslag dat toegang geeft 

tot het buitengewoon onderwijs worden 

altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. 

Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

Het CLB-dossier wordt bewaard tot 

tien jaar na de datum van het laatst 

uitgevoerde medisch onderzoek. 

Daarna wordt het dossier vernietigd, 

maar niet vroeger dan het ogenblik 

waarop de leerling 25 jaar wordt. De 

bewaring van het dossier staat onder het 

beheer van de directeur. 

Het dossier wordt bewaard op één van 

volgende adressen: 

Vrij CLB ZOV vestiging Oudenaarde 

Burgschelde 7   

9700 Oudenaarde 

vestiging Zottegem   

Kastanjelaan 8    

9620 Zottegem 

 

Klachtenprocedure 

Een klacht is een duidelijke uiting van 

ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. 

handelingen die door een CLB-

medewerker zijn gesteld. Een klacht 

wordt bij voorkeur op een informele 

manier behandeld. Pas wanneer de 

informele behandeling geen bevredigend 

resultaat oplevert, kan de formele 

procedure worden gestart. 

De formele klachtenprocedure wordt 

gestart door een schriftelijke klacht 

(brief/email) te richten aan de directie op 

volgend adres: 

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen  

t.a.v. Marleen Le Clercq  

Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde  

Email: marleen.leclercq@vclbzov.be    

De directie neemt contact met je op 

binnen de 10 werkdagen (met 

opschorting van de sluitingsperiodes van 

het centrum). 

Indien binnen de 10 werkdagen geen 

bericht wordt ontvangen of indien de 

gezette stappen niet hebben geleid tot 

een bevredigende oplossing, kan een 

aangetekende brief gericht worden aan de 

afgevaardigde van de Raad van Bestuur, 

eveneens op bovenvermeld adres.  

mailto:marleen.leclercq@vclbzov.be
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2 Jaarkalender
Schoolvakanties 

o herfstvakantie: van 01 november 

t/m 07 november 2021 

o kerstvakantie: van 25 december 

2021 t/m 09 januari 2022 

o krokusvakantie: van 28 februari 

t/m 06 maart 2022 

o paasvakantie*: van 04 april t/m 

18 april 2022  

o zomervakantie: het schooljaar 

eindigt op woensdag 30 juni 2022 

(*) Opgelet: de leerlingen van 6TO die 

op stage zijn tijdens de paasvakantie 

krijgen ‘hun’ paasvakantie van 02 mei tot 

en met 15 mei 2022. Ook leerlingen van 

de hotelschool kunnen eventueel al op 

stage gaan in de paasvakantie. Hun twee 

weken paasvakantie zal liggen in de 

periode van 02 mei tot en met 15 mei 

2022. 

Vrije dagen(*) 

o donderdag 11 november 2021: 

Wapenstilstand 

o vrijdag 12 november 2021: 

facultatieve vrije dag 

o vrijdagnamiddag 24 december 

2021 

o maandag 31 januari 2022: 

pedagogische studiedag 

o donderdag 26 mei en vrijdag 27 

mei 2022: hemelvaartweekend 

o maandag 06 juni 2022: 

pinkstermaandag 

 (*) zie ook de data van begeleidende en 

delibererende klassenraden 

Onthaal nieuwe leerlingen: 

o onthaalweek en zoektocht voor alle 

eerste jaren. 

o wandeling per klas voor de eerste 

jaren (begin september) 

Bij het begin van het schooljaar:  

o verkiezing van 

klasverantwoordelijken 

o kiezen van een “groene leerkracht” 

Pastorale vieringen: 

o begin september: startviering 

o einde tri-/semester 1: kerstviering 

o einde trimester 2: paasviering 

o einde schooljaar: dankbaar 

afscheid nemen 

Daarnaast voorzien we vrijblijvende 

momenten van bezinning in een stille 

ruimte. 

Sportkalender 

Sportdagen 

o alle jaren: maandag 20 sept. ‘21 

Oudercontacten 

o vrijdag 19 november 2021: 

algemeen oudercontact  

o donderdag 23 december 2021: 

selectief oudercontact  

o vrijdag 18 februari 2022: 

algemeen oudercontact  

o woensdag 29 juni 2022: selectief 

oudercontact 

Proefwerkperiode (zie ook 

activiteitenkalender) 

o semester / trimester 1: 08 

december t/m 21 december 2021 

o trimester 2: 23 maart t/m 29 

maart 2022 

o semester 2 / trimester 3: 8 juni 

t/m 22 juni 2022 

Begeleidende en delibererende 

klassenraden 

o donderdag 26 augustus 2021 

(portretterende klassenraden) 

o woensdag 13 oktober 2021 

(namiddag) 

o woensdag 22 december en 

donderdag 23 december 2021, 

inbegrepen de klassenraad i.f.v. 

studieloopbaanbegeleiding 6de 

jaren  

o woensdag 30 maart en donderdag 

31 maart 2022 

o vrijdag 24 juni t/m woensdag 29 

juni 2022 
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Rapporten 

Maandrapporten 

o vrijdag 15 oktober: rapport 1 

o vrijdag 03 december: rapport 2 

(4de jaren TSO en 3de graad) 

o vrijdag 10 december: rapport 2 

(1ste graad A en 3de jaren D en 

D/A) 

o vrijdag 17 december: rapport 2 

(1ste graad B en 2de en 3de graad 

arbeidsfinaliteit) 

o vrijdag 11 februari: rapport 3 

o vrijdag 18 maart: rapport 4  

o vrijdag 03 juni: rapport 5 

Tri- / semesterrapport 

o Semester / trimester 1: vrijdag 

24 december 2021 

o Trimester 2: vrijdag 01 april 2022 

(1ste graad A + voorlopig 

jaarrapport voor alle klassen) 

o Semester 2 / trimester 3: zie 

eindrapport 

Het eindrapport wordt meegegeven 

op 

o maandag 27 juni 2022 (promotie 

zesde en zevende jaar) 

o woensdag 29 juni 2022 (eerstes 

tot vijfdes: selectief 

oudercontact) 

o donderdag 30 juni 2022 (eerstes 

tot vijfdes) 

Data bijkomende proeven: maandag 

22 en dinsdag 23 augustus 2022 

Mededeling eindresultaat na 

bijkomende proef/ proeven: dinsdag 

23 augustus 2022 

Rondleidingsdagen op afspraak: 

zaterdag 5 februari 2022 en zaterdag 23 

april 2022 

GIP: het theoretische deel van de GIP: 

proefwerkperiode van juni 

Praktijk: 2de helft mei (6HOT) en 1ste 

helft juni (6RK/7RD/7SR) 
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3 Studieaanbod 
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4 Dagindeling
Maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag 

08.35u – 09.25u: lesuur 1 

09.25u – 10.15u: lesuur 2 

10.15u – 10.25u: recreatie 

10.25u – 11.15u: lesuur 3 

11.15u – 12.05u:  lesuur 4 

12.05u – 12.55u: middagpauze 

 

 

12.55u – 13.45u: lesuur 5 

13.45u – 14.35u: lesuur 6 

14.35u – 14.45u: recreatie 

14.45u – 15.35u: lesuur 7 

Woensdag 

Lesuur 1 tot en met 4  

(voor “afwijkingen”: zie schoolreglement 

deel 2 art. 4.1.) 

5 Inschrijvingsbeleid 
5.1  NIEUWE INSCHRIJVINGEN  

Voor de eerste jaren A en B starten de 

inschrijvingen vanaf 1 maart 2022.  

We schrijven maximaal 100 leerlingen in 

voor 1A en maximaal 24 leerlingen voor 

1B.   

Vanaf de opendeurdag – zaterdag 24 april 

2022 – kan er ingeschreven worden voor 

alle klassen. Ook nog voor de eerste 

jaren, in zoverre de maximumcapaciteit 

niet bereikt is. 

Na de opendeurdag kan er ingeschreven 

worden na telefonische afspraak.  

Tijdens de zomervakantie van juli en 

augustus kan er op werkdagen tussen 14 

en 18 uur ingeschreven worden geduren-

de twee inschrijvingsperiodes:  

o Periode 1: donderdag 01 t/m 

woensdag 7 juli 2022 

o Periode 2: maandag 16 t/m 

dinsdag 31 augustus 2022 

Wanneer de inschrijving gebeurt door 

(slechts) één ouder, kan aan de 

inschrijvende ouder gevraagd worden een 

verklaring te ondertekenen dat hij/zij 

handelt met de instemming van de 

andere ouder. 

5.2  REEDS INGESCHREVEN LEER-

LINGEN 

Plaats en herinschrijving van de eigen 

leerlingen is voor het volgende schooljaar 

gewaarborgd, onder voorbehoud van 

wijziging van het studieaanbod. Om te 

kunnen bepalen hoeveel nieuwe 

leerlingen erbij kunnen, moeten ze hun 

studiekeuze tijdig bekend maken. 

Leerlingen die na het huidig schooljaar op 

onze school willen blijven, moeten 

uiterlijk op maandag 5 juli 2022 hun 

studiekeuze bekend maken, behalve in 

geval van bijkomende proeven. 

 

5.3  PROCEDURE BIJ INSCHRIJVING 

Inschrijvingen gebeuren door een 

inschrijvingsteam van personeelsleden, 

o.l.v. de adjunct-directeur. 

Een inschrijving gebeurt nooit telefonisch 

maar steeds na een intakegesprek en in 

aanwezigheid van minstens één van de 

ouders of feitelijk verantwoordelijke. 

Ter gelegenheid van een inschrijving 

komen volgende aspecten aan bod: 

o INTAKEGESPREK, waarbij het 

pedagogisch project, de 
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schoolcultuur en de schoolwerking 

worden toegelicht. Dit gesprek 

verloopt in dialoogvorm, waardoor 

ouders en leerling ruim de kans 

krijgen hun vragen te stellen. 

Tijdens dit gesprek zal het 

personeelslid eventueel ver-

trouwelijke informatie of per-

soonlijke desiderata noteren die 

belangrijk zijn voor een goede 

opvang en begeleiding van de 

leerling. 

o EXTRAZORG FORMULIER, indien 

nodig 

o AANVULLEND GESPREK, met 

directeur, zorgcoördinator, 

klassenleraar of CLB-medewerker, 

indien gewenst 

 

6 Zorgbeleid
Concrete afspraken voor ALLE 

leerlingen 

Alle scholen van de scholengemeenschap 

werken vanuit een christelijk geïnspireerd 

pedagogisch project. De zorg voor ieder 

die bij de school betrokken is, staat daarin 

centraal.  

Het is de leidraad in het beleid van elke 

katholieke school.  

De zorg voor alle leerlingen in onze 

scholen, is dus uiting van ons “pastoraal” 

engagement.  

Samen met het begeleidend CLB zijn op 

het niveau van de scholengemeenschap 

volgende afspraken gemaakt, geldig in 

élk van onze scholen. De realisatie ervan 

is het samenspel van school en CLB. 

 

Bij de inschrijving 

o Bij de overstap van basisonderwijs 

naar secundair onderwijs is de 

BaSo-en zorgfiche een belangrijke 

informatiebron voor zorg.  

o We werken met een goed 

geïnformeerd inschrijvingsteam 

en nemen tijd voor het voeren van 

intakegesprekken met  

o Bij elke inschrijving gebruiken we 

een inschrijvingsfiche met 

aandacht voor zorgbegeleiding en 

relevante info wordt discreet 

doorgegeven aan alle betrok-

kenen. 

 

Zorg voor het welbevinden van de 

leerling  

o Wij dragen zorg voor het 

welbevinden van elke leerling. 

o We werken aan een 

preventiebeleid met het oog op 

een veilig en positief 

schoolklimaat. Pestpreventie is 

hiervan een onderdeel. 

o We willen een “open school” zijn, 

bereikbaar voor ouders en 

leerlingen. 

o We hebben aandacht voor 

kansarme gezinnen. 

o We volgen leerlingen systematisch 

op in klassenraden. We koppelen 

dit terug naar ouders en 

leerlingen, naar de cel leerlingen-

begeleiding, het CLB en eventueel 

andere externen. 

o We hebben aandacht voor alle 

gesignaleerde problemen. 

o We voeden op met een 

consequente én positieve aanpak. 

Bij overtredingen zorgen we voor 

passende sancties. 

o We werken projecten uit aan-

sluitend bij de leefwereld van 

jongeren. 

o We bieden kansen tot en met leren 

leven in groep: op school en 

tijdens buitenschoolse activiteiten, 

met ruime aandacht voor sociale 

vaardigheden. 

o We bevorderen de leerlingen-

participatie. 

o We volgen spijbelen en school-

verzuim strikt op. 
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Zorg voor de leerling als lerende 

o We zorgen voor degelijk onderwijs 

met goed gestructureerde lessen, 

activerende werkvormen, differen-

tiatie en een stimulerende leer-

omgeving. 

o We gebruiken een digitale 

leeromgeving voor lesmateriaal, 

agenda, rapport en communicatie. 

o We leren leerlingen de school-

agenda te gebruiken als plan-

ningsinstrument. 

o We leren leerlingen omgaan met 

informatie op digitale leer-

platformen. 

o We besteden in alle vakken 

aandacht aan schooltaal.        

o We organiseren taalscreening 

Nederlands voor elke nieuwe 

leerling en zorgen voor een 

aangepaste remediëring, feedback 

en motiverende gesprekken 

o We werken aan een leerlijn “leren 

leren”. 

o We streven naar een evenwichtige 

spreiding van taken, toetsen en 

proefwerken met voldoende tijd 

voor elke leerling. 

o We geven feedback over toetsen 

en proefwerken, eventueel aan de 

hand van correctiemodellen en 

zorgen voor een aangepaste 

remediëring en motiverende ge-

sprekken. 

o We bieden de mogelijkheid tot en 

met middag- en/of avondstudie 

voor elke leerling. 

o We maken afspraken over het 

gebruik van didactische middelen 

bij taken, en opdrachten, toetsen 

en proefwerken. 

o We hebben aandacht voor de lay-

out van het lesmateriaal, toetsen 

en proefwerken: eenvormigheid 

en leesbaarheid. 

o We organiseren op regelmatige 

tijdstippen begeleidende klassen-

raden met overleg met ouders, 

leerlingen en CLB. 

o We organiseren algemene ouder-

contacten en zo nodig ook 

contacten met ouders op uit-

nodiging. 

o We begeleiden het studiekeuze-

proces, zowel individueel als in 

groep, zeker op scharnier-

momenten in de opleiding.  

 

 

Waar vind je verdere informatie? 

Schoolwebsites 

Op de websites van de verschillende 

scholen is informatie te vinden over de 

eigen aanpak van het zorgbeleid. 

DPB 

https://begeleiding-oost-vlaanderen. 

katholiekonderwijs.vlaanderen/ 

CLB 

www.vclb.be 

www.vclbzov.be 

https://onderwijs.vlaanderen.be/clb 

www.onderwijskiezer.be  

 

Drugs- en verslavingsproblematiek 

Drugpreventie CGG  

www.druglijn.be 

www.vad.be  

Leer- en sociale problematiek 

www.leermoeilijkheden.start.be  

www.letop.be  

www.zitstil.be 

www.autismevlaanderen.be 

www.kieskleurtegenpesten.be 

https://checkjezelf.be/  

www.groeimee.be 

 

 

Talenbeleid 

www.taalforum.org 

 

www.taalunieversum.org 

www.taalgerichtvakonderwijs.nl  

 

https://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://www.vclb.be/
http://www.vclbzov.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/search/clb
http://www.onderwijskiezer.be/
https://zov.be/nl/team-drugpreventie-en-begeleiding
http://www.druglijn.be/
http://www.vad.be/
http://www.leermoeilijkheden.start.be/
http://www.letop.be/
http://www.zitstil.be/
http://www.autismevlaanderen.be/
http://www.kieskleurtegenpesten.be/
https://checkjezelf.be/
http://www.groeimee.be/
http://taalunieversum.org/inhoud/taal-en-onderwijsachterstand
http://taalunieversum.org/inhoud/taal-en-onderwijsachterstand
http://www.taalunieversum.org/
http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/
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7 Administratief dossier van de leerling 
Verantwoordelijke voor het administratief 

leerlingensecretariaat is mevr. Freya 

Vermoesen. 

De controle of je aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt 

aan de hand van je administratief dossier. 

Het is dan ook van het grootste belang dat 

we zo vlug mogelijk over de juiste 

gegevens beschikken. 

Als nieuwe leerling van het eerste 

leerjaar, breng je volgende documenten 

binnen: 

o getuigschrift van basisonderwijs 

(of een kopie) of, indien je dit niet 

hebt behaald, het bewijs van het 

gevolgde leerjaar (of een kopie); 

o een officieel document zoals het 

trouwboekje van je ouders, je 

identiteitskaart of je SIS-kaart, 

waarvan een fotokopie in je 

dossier blijft bewaard. 

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, 

brengen hun documenten (of een kopie) 

binnen in afspraak met de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

De school verwerkt persoonsgegevens 

van alle ingeschreven leerlingen met 

behulp van de computer. Dat is nodig om 

de leerlingenadministratie en de 

leerlingenbegeleiding efficiënt te 

organiseren. Om gepast te kunnen 

optreden bij risicosituaties, verwerkt de 

school ook gegevens betreffende de 

gezondheidstoestand van sommige 

leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de 

schriftelijke toestemming van de 

leerlingen of hun ouders. De privacywet 

geeft je het recht te weten welke 

gegevens de school over jou verwerkt en 

het recht deze gegevens te laten 

verbeteren als ze fout zijn of ze te laten 

verwijderen als ze niet ter zake dienend 

zijn. 

 

8 Schoolkosten 
Verantwoordelijke voor de facturatie is 

mevr. Kristel Bruyneel. 

De bijdrageregeling per klas wordt mee-

gegeven als afzonderlijke bijlage.  

We geven verder een voorbeeld-

exemplaar weer (zie bijlage 1), waarop de 

vaste prijzen te lezen staan. 

De rubriek “schoolbenodigdheden” is 

variabel, o.a. als gevolg van de praktijk-

kledij (zie schoolreglement, art. 4.2) en 

vakspecifieke onderdelen. 

Bij “bijzondere activiteiten” hangt de 

bijdrage af van de excursies. Voor 

meerdaagse uitstappen werken we met 

spaarformules om de druk op de 

eindfactuur te verlichten. 

De richtprijzen staan ingevuld op de 

bijdrageregeling per klas. Nieuwe 

leerlingen ontvangen de regeling bij 

inschrijving. Reeds ingeschreven leer-

lingen krijgen de regeling begin 

september. 

Tarieven schoolbus: de bijdrage is 

afhankelijk van het gevolgde traject en de 

opstapplaats.  

Zie verder bijlage 2. 

Je krijgt alle info bij de inschrijving of bij 

de start van het schooljaar. Raadpleeg 

ook onze website.  
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9 Samenwerking met de politie 
Aansluitend op de ministeriële 

omzendbrief PLP41 en de “Vlaamse 

krachtlijnen inzake aanpak van de 

spijbelproblematiek”, hebben alle scholen 

van de onderscheiden onderwijsnetten en 

de politiezone Brakel een 

samenwerkingsverband (convenant) 

opgezet. 

De algemene doelstelling is het 

gezamenlijk streven naar een veilige 

schoolomgeving en het streven naar de 

realisatie van een afgestemd beleid 

inzake politioneel optreden, justitiële 

opvolging en hulpverlening.  

Door samenwerking willen we 

tegemoetkomen aan de maatschappelijke 

nood inzake bestrijding van de 

jeugdcriminaliteit: 

o wat betreft de als misdrijf 

omschreven feiten/ strafbare 

feiten (uitgezonderd drug-

delicten); 

o wat betreft de inbreuken op de 

wetgeving m.b.t. het bezit/ 

gebruik/verhandelen van ver-

dovende middelen. Hierbij zijn de 

akkoorden met CGG PISAD (zie 

punt 4.7) onverminderd van 

toepassing; 

o wat spijbelen betreft (zie 3.1 en 

4.1). 

Dit convenant is van toepassing op de 

diverse betrokken scholen, hun 

personeelsleden en alle leerlingen van de 

scholen gelegen in de politiezone Brakel. 

Het aanspreekpunt van de lokale politie 

van deze politiezone moet ook 

gecontacteerd worden wanneer de 

betrokkene woonachtig is in een andere 

politiezone. 

Het convenant bepaalt verder de 

verschillende engagementen vanwege: 

o de scholen 

o de politiezone Brakel 

o de bestuurlijke overheid 

o het parket 

 

10 Verzekeringen 
o Alle leerlingen zijn verzekerd voor 

lichamelijk letsel op weg van en 

naar de school, op voorwaarde dat 

het letsel opgelopen wordt op de 

kortste of veiligste weg naar de 

school en binnen de normale 

periode die voorafgaat aan of volgt 

op de schooluren. 

o Alle leerlingen zijn verzekerd voor 

lichamelijk letsel tijdens de 

schoolactiviteiten (zowel binnen 

als buiten de school) opgelopen. 

Privé-initiatieven van een groep 

leerlingen of zelfs van een 

personeelslid worden nooit als een 

schoolactiviteit beschouwd en 

worden dus nooit door de 

schoolverzekering gedekt. 

Stoffelijke schade aan kleren, 

brillen, fietsen en dergelijke wordt 

niet vergoed. In deze gevallen kan 

een familiale verzekering nuttig 

zijn. 

o De schoolverzekering dekt geen 

materiële en/of stoffelijke schade 

t.o.v. derden. 

o De leerlingen/ouders dienen het 

ongeval te melden binnen 24 uur 

door middel van een 

ongevallenformulier, verkrijgbaar 

op het secretariaat. 
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11 Vrijwilligers 
Als school werken we bij de organisatie 

van verschillende activiteiten samen met 

vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op 

ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog 

vele anderen.  Hier vind je meer 

informatie over de manier waarop we dit 

organiseren. 

 

Organisatie  

Vzw Katholiek Onderwijs Lilare, 

Kasteeldreef 2, 9660 Brakel 

 

Verzekering 

Verplichte verzekering  

Wij hebben een verzekeringscontract 

afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van 

de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij 

het Interdiocesaan Centrum. De polis ligt 

ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vrije verzekering 

Wij hebben een verzekeringscontract 

afgesloten tot dekking van de lichamelijke 

schade die vrijwilligers lijden bij 

ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of 

op weg naar- en van de activiteiten. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij 

het Interdiocesaan Centrum. De polis ligt 

ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vergoedingen  

Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd 

en niet verplicht. We voorzien in geen 

enkele vergoeding. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat 

je als vrijwilliger geheimen verneemt 

waarvoor een geheimhoudingsplicht 

bestaat.  Het gaat dan vooral om 

vrijwilligerswerk bij telefonische 

hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de 

Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt 

met vertrouwelijke informatie.  Bij 

vrijwilligerswerk op school is de 

geheimhoudingsplicht normaal gezien 

niet van toepassing. 

 

 

 

 

12 Bijlagen 
Bijlage 01:  bijdrageregeling per jaar voor 

het schooljaar 2021 - 2022 

Bijlage 02: busregeling schooljaar 2021-
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Bijlage 01: bijdrageregeling per jaar voor het schooljaar 2021 - 2022

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 1ste JAAR 

 

 A-stroom B-stroom 

Eerste jaar 1A 1B 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 75,00 € 75,00 

forfait materiaal beeld* € 16,00 € 24,00 

materiaal techniek° € 50,00 € 50,00 

rekenmachine Casio fx92B* € 22,00 - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 

praktijkmaaltijden forfait** € 35,00 € 25,00 

      

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam** € 26,00 € 26,00 

schooluniform° afhankelijk van bestelling afhankelijk van bestelling 

      

Studieboeken 

via Studieshop° € 250,00 € 220,00 

boek godsdienst* € 7,00 € 7,00 

      

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 20,00 € 20,00 

sportactiviteiten/-dag° € 50,00 € 50,00 

uitstappen° € 50,00 € 50,00 

tweedaagse/buitenlandse reis° € 130,00 € 130,00 

projecten° - € 25,00 

      

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 

schoolbusvervoer + facultatieve turnkledij -zie 
afzonderlijke lijst 

    

 
*vaste prijs  ° richtprijs  ** afhankelijk van de gekozen wegwijzer 

  



 

 

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 2de JAAR 

 

 

A-Stroom B-Stroom 

Voeding & 
horeca 

STEM-
wetenschappen 

Maatschappij 
& welzijn 

Voeding & 
horeca 

Maatschappij 
& welzijn 

Tweede jaar 2AVH 2ASTEM 2AMW 2BVH 2BMW 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 

forfait materiaal beeld* € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 

materiaal techniek° € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

materiaal keuken* € 40,00 - - € 75,00 - 

forfait materiaal ZWL° - - - - € 25,00 

rekenmachine Casio fx92B° € 22,00 € 22,00 € 22,00 - - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

huur locker kleedkamer jongens* € 20,00 - - € 15,00 - 

huur locker kleedkamer meisjes* € 12,50 - - € 15,00 - 

praktijkmaaltijden raming° € 150,00 - - € 150,00 - 

praktijkmaaltijden forfait* - - € 35,00 - € 55,00 

            

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam*  € 26,00 - € 26,00 € 26,00 € 26,00 

praktijkkledij° € 80,00 - - € 80,00 - 

            

Studieboeken 

via Studieshop° € 235,00 € 260,00 € 270,00 € 200,00 € 225,00 

boek godsdienst* € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

          

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

sportactiviteiten/-dag° € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 

uitstappen° € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

projecten°  - - € 10,00 € 10,00 

            

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huur locker* € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

schoolbusvervoer + facultatieve turnkledij -
zie afzonderlijke lijst 

          

 

*vaste prijs  ° richtprijs  

  



 

 

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 3de JAAR 

Derde jaar 3HOR 3RK 3MW 3TO 3Bio-TW 3ZW 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 100,00 € 55,00 € 55,00 

forfait materiaal PO* - - - - - € 16,00 

materiaal keuken* € 45,00 € 90,00 - - - - 

materiaal zaal° € 4,00 € 4,00 - - - - 

forfait materiaal labo* - - € 7,50 - € 10,00 - 

forfait materiaal IO expressie* - - € 16,00       

rekenmachine Casio fx92B° € 22,00 - € 22,00 € 22,00 - - 

rekenmachine TI84+° - - - - € 110,00 - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

huur locker kleedkamer jongens* € 15,00 € 15,00 - - - - 

huur locker kleedkamer meisjes* € 15,00 € 15,00 - - - - 

praktijkmaaltijden raming° € 120,00 € 110,00 - - - - 

praktijkmaaltijden forfait* - - € 30,00 - - € 80,00 

              

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam* € 26,00 € 26,00 € 26,00 - - € 26,00 

praktijkkledij keuken° € 110,00 € 110,00 - - - - 

praktijkkledij zaal° € 275,00 € 275,00 - - - - 

messenkoffer € 170,00 € 170,00 - - - - 

labojas geborduurd met naam - - - - € 30,00 - 

              

Studieboeken 

via Studieshop° € 350,00 € 70,00 € 250,00 € 260,00 € 245,00 € 105,00 

boek godsdienst* € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

huur boeken PAV* - € 7,00 - - - € 7,00 

              

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 

sportactiviteiten/-dag° € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

uitstappen° € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 150,00 € 50,00 € 125,00 

tweedaagse/buitenlandse reis° - - - - € 175,00 - 

projecten° - € 15,00 - - - € 15,00 

              

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huur locker* € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

schoolbusvervoer + facultatieve 
turnkledij -zie afzonderlijke lijst 

            

*vaste prijs  ° richtprijs  

  



 

 

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 4de JAAR 

Vierde jaar 4HOT 4RK 4STW 4TO 4TW 4VV 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 

materiaal keuken* € 45,00 € 90,00 - - - - 

materiaal zaal° € 7,25 € 10,50 - - - - 

forfait materiaal labo* - - € 7,50 - € 15,00 - 

forfait materiaal IO expressie* - - € 16,00 - - - 

rekenmachine TI84+° € 110,00 - € 110,00 € 110,00 € 110,00 - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

huur locker kleedkamer jongens* € 15,00 € 15,00 - - - - 

huur locker kleedkamer meisjes* € 15,00 € 15,00 - - - - 

praktijkmaaltijden raming° € 120,00 € 50,00 - - - - 

praktijkmaaltijden forfait* - - € 25,00 - - € 125,00 

              

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam* € 26,00 € 26,00 € 26,00 - - € 26,00 

praktijkkledij keuken° € 110,00 € 110,00 - - - - 

praktijkkledij zaal° € 275,00 € 275,00 - - - - 

messenkoffer° € 170,00 € 170,00 - - - - 

labojas geborduurd met naam - - - - € 30,00 - 

              

Studieboeken 

via Studieshop° € 295,00 € 155,00 € 265,00 € 265,00 € 280,00 € 110,00 

boek godsdienst* € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

huur boeken PAV* - € 7,00 - - - € 7,00 

              

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

sportactiviteiten/-dag° € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

uitstappen° € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 75,00 € 30,00 € 125,00 

tweedaagse/buitenlandse reis° € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 325,00 € 150,00 

projecten° - € 15,00 - - - € 15,00 

huur boeken PAV* - € 7,00 - - - € 7,00 

              

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huur locker* € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

schoolbusvervoer + facultatieve 
turnkledij -zie afzonderlijke lijst 

            

 
*vaste prijs  ° richtprijs  



 

 

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 5de JAAR 

Vijfde jaar 5HOT 5RK 5STW 5TO 5TW 5VZ 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 125,00 € 75,00 € 50,00 

materiaal keuken* € 45,00 € 80,00 - - - - 

materiaal zaal° € 12,00 € 18,50 - - - - 

forfait materiaal labo* - - € 7,50 - € 15,00 - 

forfait materiaal IO expressie* - - € 8,00 € 8,00 - - 

rekenmachine TI84+° € 110,00 - € 110,00 € 110,00 € 110,00 - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

huur locker kleedkamer jongens* € 15,00 € 15,00 - - - - 

huur locker kleedkamer meisjes* € 15,00 € 15,00 - - - - 

praktijkmaaltijden raming° € 100,00 € 125,00 - - - - 

praktijkmaaltijden forfait* - - € 25,00 - - € 25,00 

              

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam* € 26,00 € 26,00 € 26,00 - - € 26,00 

praktijkkledij keuken° € 110,00 € 110,00 - - - - 

praktijkkledij zaal° € 385,00 € 385,00 - - - - 

messenkoffer° € 170,00 € 170,00 - - - - 

stage uniform° - - - - - € 85,00 

labojas geborduurd met naam* - - - - € 30,00 - 

              

Studieboeken 

via Studieshop° € 355,00 € 215,00 € 230,00 € 310,00 € 340,00 € 135,00 

boek godsdienst € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

huur boeken PAV* - € 5,00 - - - € 5,00 

              

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

sportactiviteiten/-dag° € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

uitstappen° € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 

tweedaagse/buitenlandse reis° € 260,00 € 150,00 € 150,00 € 900,00 € 350,00 € 150,00 

projecten° - € 10,00 - - - - 

              

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huur locker* € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

schoolbusvervoer + facultatieve turnkledij -
zie afzonderlijke lijst 

            

*vaste prijs  ° richtprijs  

  



 

 

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 6de JAAR 

Zesde jaar 6HOT 6RK 6STW 6TO 6TW 6VZ 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 

materiaal keuken* € 45,00 € 80,00 - - - - 

materiaal zaal° € 12,00 € 12,00 - - - - 

forfait materiaal labo* - - € 7,50 - € 15,00 - 

forfait materiaal IO expressie* - - € 8,00 - - - 

forfait materiaal GIP* € 60,00 € 60,00 € 15,00 - - € 15,00 

rekenmachine TI84+° € 110,00 - € 110,00 € 110,00 € 110,00 - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 

huur locker kleedkamer jongens* € 15,00 € 15,00 - - - - 

huur locker kleedkamer meisjes* € 15,00 € 15,00 - - - - 

praktijkmaaltijden raming° € 100,00 € 200,00 - - - - 

praktijkmaaltijden forfait* - - € 25,00 - - € 25,00 

forfait promotiefeest* € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam* € 26,00 € 26,00 € 26,00 - - € 26,00 

praktijkkledij keuken° € 110,00 € 110,00 - - - - 

praktijkkledij zaal° € 385,00 € 385,00 - - - - 

messenkoffer° € 170,00 € 170,00 - - - - 

stagekledij° - - - - - € 85,00 

labojas geborduurd met naam - - - - € 30,00 - 

Studieboeken 

via Studieshop° € 240,00 € 100,00 € 190,00 € 280,00 € 340,00 € 140,00 

boek godsdienst € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

huur boeken PAV* - € 5,00 - - - € 5,00 

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 50,00 € 25,00 

sportactiviteiten/-dag° € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

uitstappen° € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 100,00 € 30,00 € 75,00 

tweedaagse/buitenlandse reis° € 460,00 € 350,00 € 350,00 € 750,00 € 500,00 € 350,00 

projecten° - € 25,00 - - - € 25,00 

100-dagen° € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

              

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huur locker* € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

schoolbusvervoer + facultatieve turnkledij - zie afzonderlijke lijst  

*vaste prijs  ° richtprijs  

  



 

 

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 – 7de JAAR 

 

Specialisatiejaar 7RD 7SR 7TBZ 

Schoolbenodigdheden 

agenda + kaftje* € 6,00 € 6,00 € 6,00 

kopieën (0,05€/zwart-wit&0,10€/kleur)° € 15,00 € 15,00 € 55,00 

materiaal keuken* € 45,00 € 45,00 - 

materiaal zaal° € 12,00 € 12,00 - 

forfait materiaal GIP* € 15,00 € 15,00 € 15,00 

degustatiebijdrage* € 300,00 - - 

ICT & administratie* € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huistakenblok* € 2,50 € 2,50 € 2,50 

huur locker kleedkamer jongens* € 15,00 € 15,00 - 

huur locker kleedkamer meisjes* € 15,00 € 15,00 - 

praktijkmaaltijden raming° € 75,00 € 100,00 - 

praktijkmaaltijden forfait* - - € 25,00 

forfait promotiefeest* € 3,00 € 3,00 € 3,00 

        

Kledij 

turn-T-shirt* € 12,00 € 12,00 € 12,00 

turnshort* € 23,00 € 23,00 € 23,00 

BBQ schort geborduurd met naam* € 26,00 € 26,00 € 26,00 

praktijkkledij keuken° - € 250,00 - 

praktijkkledij zaal° € 250,00 - - 

messenkoffer° - € 170,00 - 

stagekledij° - - € 85,00 

        

Studieboeken 

via Studieshop° € 120,00 € 100,00 € 75,00 

Huur boeken PAV* € 5,00 € 5,00 € 5,00 

        

Schoolactiviteiten 

culturele activiteiten° € 10,00 € 10,00 € 10,00 

sportactiviteiten/-dag° € 50,00 € 50,00 € 50,00 

uitstappen° € 20,00 € 20,00 € 30,00 

tweedaagse/buitenlandse reis° € 1000,00 € 1000,00 € 300,00 

100-dagen° € 50,00 € 50,00 € 50,00 

        

Facultatieve uitgaven 

schoolfotografie° € 15,00 € 15,00 € 15,00 

huur locker* € 20,00 € 20,00 € 20,00 

schoolbusvervoer en facultatieve turnkledij -zie 
afzonderlijke lijst 

      

 

*vaste prijs  ° richtprijs  



 

 

Bijlage 02: busregeling schooljaar 2021-2022 

Sint-Franciscusinstituut 
Kasteeldreef 2 - 9660 BRAKEL - 055 42 60 16 

secretariaat@sintfranciscusinstituut.be 

 

Instituut Stella Matutina 
Groenstraat 15 - 9660 BRAKEL - 055 42 30 67 

info@stellamatutina.be 

 
Hieronder vinden jullie het traject van de beide schoolbussen.  

’s Morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag rijden we met 2 bussen. 

Schooljaar 2021 - 2022 

TRAJECT SCHOOLBUS  rit 1 

Ochtend Avond Woe. 
middag 

STOPPLAATS PRIJS per 

SEMESTER 
7.30 u 
7.33 u 
7.37 u 
7.40 u 
7.42 u 
7.44 u 
7.48 u 
7.50 u 
7.53 u 
7.57 u 
8.00 u 
8.02 u 
8:10 u 
8.15 u 

17.00 u 
16.25 u 
16.21 u 
16.18 u 
16.16 u 
16.14 u 
16.12 u 
16.10 u 
16.07 u 
16.03 u 
16.00 u 
15.58 u 
15.50 u 
15.45 u 

 

13.00 u  
12.55 u 
12.51 u 
12.48 u 
12.46 u 
12.44 u 
12.42 u 
12.40 u 
12.37 u 
12.33 u 
12.30 u 
12.28 u 
12.20 u 
12.15 u 

 

Kruispunt Buke/N42 tot einde werken (’t Voske Oombergen) 
Velzeke (Hof van Oranje) 
Velzeke (Garage Petit) 
Velzeke (Spar) 
Hundelgem (bushalte Kazernestraat) 
Zwalm bushalte Dikkelsebaan (Duc D’ Orléans) 
Beerlegem (Tarandus) 
Beerlegem (kerk) 
Sint-Maria-Latem (kerk) 
Sint-Denijs-Boekel (bushalte station) 
Munkzwalm (Kinderopvang De Rupsepootjes)  
Roborst (steenbakkerij)  
Stella Matutina 
Sint-Franciscusinstituut 
 

€ 190 
€ 180 
€ 180 
€ 180 
€ 180 
€ 165 
€ 190 
€ 190 
€ 190 
€ 175 
€ 165 
€ 150 

- 
- 

 € 270 
€ 255 
€ 255 
€ 255 
€ 255 
€ 220 
€ 270 
€ 270 
€ 270 
€ 235 
€ 220 
€ 210 

- 
- 

TRAJECT SCHOOLBUS  rit 2 

UUR STOPPLAATS PRIJS per 

SEMESTER 
7.30 u  
7.32 u 
7.35 u 
7.37 u 
7.39 u 
7.45 u 
7.48 u 
7.49 u 
7.51 u 
7.53 u 
7.56 u 
7.58 u 
7.59 u 
8.02 u 
8.03 u 
8.04 u 
8.05 u 
8.06 u 
8.15 u 
8.20 u 

16.44 u 
16.42 u 
16.39 u 
16.37 u 
16.35 u 
16.29 u 
16.27 u 
16.26 u 
16.24 u 
16.20 u 
16.17 u 
16.15 u 
16.14 u 
16.11 u 
16.10 u 
16.09 u 
16.00 u 
15.59 u 
15.50 u 
15.45 u 

13.04 u 
13.02 u 
12.59 u 
12.57 u 
12.55 u 
12.49 u 
12.47 u 
12.46 u 
12.44 u 
12.42 u 
12.39 u 
12.37 u 
12.36 u 
12.33 u 
12.32 u 
12.31 u 
12.30 u 
12.29 u 
12.20 u 
12.15 u 

Ophasselt (De Kat) 
Ophasselt (Tuinhuizen Van Mello) 
Lierde (Garage Boone) 
Lierde (station) 
Lierde (bushalte Eikenmolen) 
Brakel (Ohm - recht tegenover Bel&Bo) 
Zegelsem (bushalte Gentsestraat) 
Zegelsem (bushalte Teirlinckstraat) 
Sint-Kornelis-Horebeke (slagerij Kenzo & Jolien) 
Sint-Kornelis-Horebeke (Fruithoek) 
Mater (Materplein Witte Hoeve) 
Mater (Jagerij – Garage Gaby) 
Sint-Maria-Horebeke (Bakkerij Philippe) 
Sint-Maria-Horebeke (brugje Boekelbeek) 
Sint-Blasius-Boekel (Vliegende Hollander) 
Sint-Blasius Boekel (Johans Lodge) 
Sint-Blasius Boekel (M-Trac) 
Elst (Gentsestraat – bushalte Heuvelgem) 
Stella Matutina 
Sint-Franciscusinstituut 

€ 190 
€ 190 
€ 180 
€ 175 
€ 175 
€ 140 
€ 140 
€ 165 
€ 165 
€ 175 
€ 175 
€ 175 
€ 165 
€ 165 
€ 165 
€ 150 
€ 150 
€ 150 

- 
- 

€ 270 
€ 270 
€ 255 
€ 235 
€ 235 
€ 185 
€ 185 
€ 220 
€ 220 
€ 235 
€ 235 
€ 235 
€ 220  
€ 220 
€ 220 
€ 210 
€ 210 
€ 210 

- 
- 
 

Algemene afspraken: 

(1) Prijzen zijn onder voorbehoud van aanpassingen.    

De prijs is afhankelijk van de afstand van de stopplaats tot de school.  

(2) ’s Morgens , ’s avonds en op woensdagmiddag rijden we met 2 bussen. 
(3) Bij een jaarabonnement schoolbus gebeuren de betalingen tweemaal per jaar via overschrijving (twee semesters per schooljaar). De 

eerste maal bij het aanschaffen van het schoolbusabonnement, een tweede maal bij het begin van het tweede semester.  

(4) Een abonnement is voor iedereen de makkelijkste oplossing. Gedeeltelijk en sporadisch meerijden is ook mogelijk. Neem hiervoor 

contact met de busverantwoordelijke van de school.  

 

mailto:secretariaat@sintfranciscusinstituut.be
mailto:info@stellamatutina.be

