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Onze school
PPGO!
ne utra l i te i t
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s chool be s tuur
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ce ntrum voor l e e rl i nge nbe ge l e i di ng

Inschrijving
i ns chri jvi ng e n toe l a ti ngs voorwa a rde n
voorra ngs re ge l i ng
je  s tudi e s  voortze tte n
va n s tudi e ri chti ng ve ra nde re n
va n s chool  ve ra nde re n
l e e rl i nge nge ge ve ns

Jaarkalender en studieaanbod
s tudi e a a nbod
Le s s pre i di ng, va ka nti e - e n ve rl ofre ge l i ng
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l e s bi jwoni ng i n e e n a nde re  s chool
s a me nwe rki ng me t he t bui te nge woon onde rwi js
s ta ge s  e n we rkpl e kl e re n
a cti vi te i te n e xtra  muros  e n s chool ve rva nge nde  a cti vi te i te n
va ka nti e - e n ve rl ofre ge l i ng

Participatie
l e e rl i nge nra a d
Oude rra a d
Pe da gogi s che  ra a d
s chool ra a d
e nga ge me nts ve rkl a ri ng
vri e nde nkri ng va n he t a the ne um vzw

Begeleiding en evaluatie
Le e rl i nge nbe ge l e i di ng
e va l ua ti e
de l i be ra ti e
Hoe  komt de  de l i be re re nde  kl a s s e nra a d tot e e n e i ndbe s l i s s i ng?
ra pporte ri ng
fra ude
be ge l e i di ng: e ffi ci ë nt l e re n

Taalbeleid
s cre e ni ng va n de  onde rwi js ta a l
va kke n ge ge ve n i n e e n a nde re  ta a l
vl otte  communi ca ti e

Afspraken
ge brui k va n gs m e n a nde re  me di a
pri va cywe tge vi ng e n be e l dma te ri a a l
re cl a me  e n s pons ori ng
kl e di j, orde  e n hygi ë ne
l oka l e  l e e fre ge l s
ICT-re gl e me nt
ve i l i ghe i ds be l e i d

Afwezigheid
ge we tti gde  a fwe zi ghe de n
a fwe zi g ti jde ns  de  l e s s e n l i cha me l i jk opvoe di ng e n s porta cti vi te i te n op s chool
a fwe zi g om é é n va n de  vol ge nde  re de ne n
a fwe zi g me t toe s te mmi ng va n de  s chool
onde rwi js  voor zi e ke  l e e rl i nge n - ti jde l i jk onde rwi js  a a n hui s
moe de rs cha ps ve rl of
probl e ma ti s che  a fwe zi ghe i d
a fwe zi g ti jde ns  e xtra -muros  a cti vi te i te n

1



40
40
40
40
40
41
41
42
42
43
43
45
45
45
48
48
49
50
50
50
51
51
52
52

53
53
53
54
55
56
57
58

59
59

60
60
60
60
60
60
61
61
61
64

65
65

66
66
66
67
68
69

70
70
70

71
71
71
71
72
72
72

CLB
He t be ge l e i de nd ce ntrum voor l e e rl i nge nbe ge l e i di ng
He t CLB e n zi jn we rki ngs pri nci pe s
wa t doe t e e n ce ntrum voor l e e rl i nge nbe ge l e i di ng?
we rki ngs pri nci pe s
Le e rl i nge nbe ge l e i di ng door he t CLB
Le e rl i nge nbe ge l e i di ng door he t CLB
Vra a gge s tuurde  be ge l e i di ng
Ve rpl i chte  l e e rl i nge nbe ge l e i di ng
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Mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r e n kl a chte nproce dure
he t mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r
wi e  kri jgt toe ga ng tot mi jn dos s i e r?
i nforma ti e pl i cht i n ve rba nd me t he t mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r
Pre ve nti e ve  ge zondhe i ds zorg
Sys te ma ti s che  conta cte n
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Be s me tte l i jke  zi e kte n
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ta ba k
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Betwistingen en klachten
a l ge me ne  kl a chte nproce dure
e e n kl a cht?
wa a r kun je  me t e e n kl a cht te re cht?
hoe  di e n je  e e n kl a cht i n?
hoe  ve rl oopt de  be ha nde l i ng va n e e n kl a cht door de  s chol e ngroe p?
we l ke  kl a chte n worde n ni e t be ha nde l d?
s pe ci fi e ke  proce dure s
be roe ps proce dure  te ge n de  be s l i s s i ng va n de  de l i be re re nde  kl a s s e nra a d
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tuchtma a tre ge l e n
re ge l s  bi j tuchtma a tre ge l e n

info
Ove r di t s chool re gl e me nt
Info

Bijlagen
s chool re gl e me nt e n PPGO!
Bi jl a ge  1
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Zi e kte , onge va l  e n me di ca ti e .
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Onze school

PPGO!
Ons doel is leerlingen op male ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.
 
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!.  
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referen ekader waarbinnen het pedagogisch
handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een
dynamiserende richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te inspireren.
  
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht.
 
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader
ontwikkelt onze school haar eigen werkplan.

De scholen van het GO! zijn democra sch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij
het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te
coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en
van onze school in het bijzonder.  

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden via deze link.

neutraliteit
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens
te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing jdens alle
onderwijsac viteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel jdens het levensbeschouwelijke vak mogen de
aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels.  

schoolteam
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schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit:    

• de directeur, dhr B. Persoons,  
• de adjunct-directeur, mevr. S. Van den Stockt,  
• de technisch adviseur coördinator, dhr C. Teirlinck,  
• de technisch adviseur, dhrn K. Slagmulder en C. Punnewaert,  
• de leerlingenbegeleiders, mevrn Wittenberge en De Quick,  
• het onderwijzend personeel,  
• het meesters-, vak- en dienstpersoneel,  
• het ondersteunend personeel,  
• de opvoeders,  
• de administratieve medewerkers.

schoolbestuur
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schoolbestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk
hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Z ij worden bestuurd door een algemene
vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen  
Algemeen directeur mevr. Isabelle Truyen 

Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen  
telefoon: 054 41 07 24
fax: 054 41 04 62  
e-mail: secretariaat@scholengroep20.be
website: www.scholengroep20.be  

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:  
Gaston Cosyns, voorzitter, 
Joris Rymenants, ondervoorzitter,
Michel Declerck,
Vanessa De Mulder,    
Oswald Denorme,     
Liesbet Ooghe, 
Dirk Van Cleemputte,     
Johan Talloen, 
Bert van Damme.

  
Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.  
Adres:   
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Huis van het GO!  
Willebroekkaai 36, 1000 BRUSSEL  
telefoon: 02 790 92 00       
fax: 02 790 92 01  
e-mail: info@g-o.be            
website: http://www.g-o.be

scholengemeenschap
Onze school behoort tot scholengemeenschap G11. De scholengemeenschap G11 wordt geleid door mevr. Sabine Eeman,
coördinerend directeur.  

Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen.   

telefoon: 054 41 07 24                              
fax: 054 41 04 62  
e-mail: codi.so@scholengroep20.be     
website: www.scholengemeenschap11.be 

centrum voor leerlingenbegeleiding
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centrum voor leerlingenbegeleiding
Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info – zie het onderdeel
CLB)  
  
CLB  Geraardsbergen
Kattestraat 5, 9500 GERAARDSBERGEN, 054 41 12 84.  
http://www.go-clb.be/  
Website: www.go-clb.be   

directeur CLB: Nils Strumane, Eindrieskaai 11 9700 Oudenaarde  
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Inschrijving

inschrijving en toelatingsvoorwaarden
Voldoe je aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kun je je in onze school inschrijven als regelmatige leerling
en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Voldoe je niet aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kun je ingeschreven worden als vrije leerling maar heb je
geen recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Beschik je over een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs, dan moeten je ouders dit bij de
inschrijving afgeven, zodat de school het overleg kan opstarten met je ouders, het CLB en de klassenraad. Je wordt dan
voorlopig ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Na het overleg word je ofwel uitgeschreven wegens
onredelijkheid van de aanpassingen ofwel definitief ingeschreven. We kunnen je dan inschrijven in het gewone curriculum
ofwel in een individueel aangepast curriculum. De beslissing over het volgen van een gemeenschappelijk of individueel
aangepast curriculum, wordt uiterlijk zestig kalenderdagen na de start van de lesbijwoning genomen.

Volg je een individueel aangepast curriculum, dan ben je een regelmatige leerling en kun je een attest van verworven
bekwaamheden verkrijgen.

Ben je geen "regelmatige leerling", dan kan je je inschrijven als “vrije leerling”. Dit statuut geeft je geen recht op een
officieel studiebewijs.

Mocht na de inschrijving blijken dat je op het moment van de instap in de school over een verslag beschikte waarvan de
school niet op de hoogte was, dan wordt je inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende
voorwaarden.

Als je eenmaal in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan. Je
inschrijving in onze school stopt ofwel onmiddellijk ofwel op het einde van het schooljaar, als:

je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
je blijft spijbelen ondanks begeleiding;  
je ouders een andere school kiezen;  
je ouders niet akkoord gaan met een gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar);  
je beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wordt uitgeschreven wegens
onredelijkheid van aanpassingen na wijzigende noden tijdens je schoolloopbaan.  

Als je uit onze school of uit een van de instellingen van onze scholengroep uitgesloten werd gedurende het lopende, het
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, en je wenst je opnieuw in te schrijven in onze school of in een van de
instellingen van onze scholengroep, dan kan je geweigerd worden. 

voorrangsregeling
Broers en zussen (of kinderen van éénzelfde leefen teit) van reeds ingeschreven leerlingen op het GO! Atheneum
Geraardsbergen, leerlingen van de Middenschool Geraardsbergen, of kinderen van personeelsleden van Scholengroep 20
hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.   

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarin zij aanspraak kunnen
maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefen teit) en op welke wijze zij van
deze voorrang gebruik kunnen maken.  

je studies voortzetten
Jaarlijks vragen wij je om schri elijk te beves gen welke studierich ng je zult volgen. Daardoor kunnen wij de
klasgroepen beter indelen en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.

van studierichting veranderen
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van studierichting veranderen
In de loop van het schooljaar kun je enkel vóór de we elijk vastgelegde datum - 15 januari - van onderwijsvorm en/of
studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan.

Als de school voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit hee  vastgelegd en als die bereikt is,
dan kun je niet veranderen naar die onderwijsvorm en/of studierichting.

van school veranderen
De beslissing om van school te veranderen, ligt uitsluitend bij je ouders. Alle in- en uitschrijvingen worden door de school
en door de overheid opgevolgd. Als er na een melding van uitschrijving geen melding van inschrijving volgt, zal de
overheid je ouders hierover aanschrijven.

leerlingengegevens
De school verwerkt krachtens we elijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als leerling. Indien de school
andere persoonsgegevens van jou of je gezinssitua e verwerkt omwille van organisatorische redenen, worden je ouders
hierover ingelicht.  

Gegevens over jouw onderwijsloopbaan worden in jouw belang automa sch doorgegeven tussen scholen. Jijzelf en jouw
ouders kunnen op verzoek deze gegevens inkijken en hierbij toelichting krijgen. 

Indien je ouders het recht op inzage wensen uit te oefenen, dan dienen ze hiervoor via het schoolsecretariaat een
afspraak te maken met de directeur. Jouw ouders kunnen dan ter plekke inzage en toelich ng krijgen. Na deze inzage
kunnen ze eventueel via email een kopie van de gewenste documenten aanvragen. Een kopie van de gegevens is te
verkrijgen tegen vergoeding.

Je ouders kunnen zich na inzage ook verze en tegen de overdracht van jouw leerlingengegevens, behalve indien de
regelgeving de overdracht verplicht stelt. Een kopie van het verslag of het gemo veerde verslag van het C LB wordt
sowieso overgedragen tussen scholen, evenals het aantal problematische afwezigheden en de toegekende attestering.

9



Jaarkalender en studieaanbod

studieaanbod

Tweede graad  
(1ste + 2de jaar)  

Derde graad  
(1ste + 2de jaar) 

ASO

Latijn optie talen of wiskunde  
Economie optie talen of wiskunde  
Wetenschappen (optie Sport)  
Humane wetenschappen  

Nieuw!

Deltaklas.

Agora in de richting Humane
wetenschappen.

ASO

Latijn-moderne talen  
Latijn-wiskunde  
Economie-moderne talen  
Economie-wiskunde  
Wetenschappen-wiskunde  
Humane wetenschappen  

Nieuw sinds vorig schooljaar

Agoraklas voor de richting Humane wetenschappen.

TSO

Elektromechanica  
Handel  
Sociale en technische wetenschappen  
Techniek-wetenschappen        

TSO

Elektromechanica  
Secretariaat-talen
Boekhouden-informatica  
Sociaal en technische wetenschappen  
Techniek-wetenschappen  
Industriële ICT 

 

TSO (3de jaar)  
Integrale veiligheid 
Productie- en procestechnologie  

BSO

Basismechanica   
Elektrische installaties  
Houtbewerking  
Kantoor  
Voeding-verzorging  
Schilderwerk en decoratie

Nieuw sinds vorig schooljaar:

Duaal leren in het 5de jaar Elektrische
installaties.

BSO

Carrosserie  
Elektrische installaties/Elektrische installaties - duaal
Houtbewerking  
Kantoor  
Verzorging  
Schilderwerk en decoratie 

BSO (3de jaar)  
Carrosserie en spuitwerk
Industriële elektriciteit/Installateur installaties - duaal  
Interieurinrichting  
Restauratie en decoratie schilderwerk
Logistiek
Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg
Veiligheidsberoepen  

Nieuw!
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Duaal leren in het 6de Elektrische installaties en 7de Installateur
gebouwenautomatisatie

Ons studieaanbod is ook te vinden in onze jaarlijkse infobrochure en te raadplegen via onze website
www.ka-geraardsbergen.be. 

Lesspreiding, vakantie- en verlofregeling
Dagindeling

uur 1:  08.25 - 09.15 uur *
uur 2:  09.15 - 10.05 uur
recreatie: 10.05 - 10.15 uur   
uur 3:  10.15 - 11.55 uur 
uur 4:  11.55 - 12.45 uur  

middagpauze: 11.55 - 12.45 uur **
uur 5: 12.45 - 13.35 uur
uur 6: 13.35 - 14.25 uur
recreatie: 14.25 - 14.35 uur 
uur 7: 14.35 - 15.25 uur  
uur 8: 15.25 - 16.15 uur
studie tot 17.00 uur  

*Uiterlijk om 08.20 uur op de speelplaats.
** Uiterlijk om 12.40 u op de speelplaats.

Maaltijden op school  

Tijdens de middagpauze kan je tegen de prijs van 5 euro een degelijke warme maaltijd uit eigen keuken gebruiken
in het schoolrestaurant. Je kan er ook je boterhammen (eventueel met soep = 0,35 euro) eten of een broodje
bestellen (tussen 10.05 - en 10.15 u) tegen de prijs van 2,50 euro.  
De leerlingen van de derde graad mogen bij goed weer hun boterhammen buiten opeten, onder toezicht, aan de
picknicktafels.  
Alleen als je ‘s middags effectief naar huis kan en gaat eten, mag je de school verlaten. In dit geval geven de
ouders hiervoor schriftelijke toestemming bij het begin van het schooljaar en ontvang je een middagkaart.
Wie onder de middag niet naar huis kan, dient op school te blijven. Enkel voor de  meerderjarigen kan op die regel
een uitzondering worden gemaakt.

vrijstelling voor levensbeschouwelijke vakken
Heb je op grond van religieuze of morele overtuigingen bezwaar tegen het volgen van één van de aangeboden
levensbeschouwelijke vakken of de niet-confessionele zedenleer, dan kun je kiezen voor een vrijstelling.

Als je vrijgesteld bent van de verplich ng om les te volgen in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele
zedenleer, dan moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing.

Je mag tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

flexibele leertrajecten
Onze school hanteert als afwijkingsmogelijkheid het systeem van evalua e waarbij de delibererende klassenraad in de
tweede respec evelijk de derde graad wordt uitgesteld tot het einde van het tweede leerjaar van het structuuronderdeel
en de graad in kwestie.

Verder biedt de regelgeving een aantal mogelijkheden om binnen bepaalde krijtlijnen meer onderwijs op maat aan te
bieden en om voor leerlingen flexibele leertrajecten te organiseren. Deze mogelijkheden kunnen door de desbetreffende
klassenraad, in individuele gevallen, worden toegepast.

openstelling van de school
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openstelling van de school
Opvangperiodes    

Ochtendopvang: de school is geopend vanaf 07.30 uur. De leerling gaat binnen via de hoofdingang
(Papiermolentstraat) en begeeft zich naar de studiezaal. Vanaf 08.10 uur is er toezicht op de speelplaats en kan de
leerling daar naartoe.    
Studieopvang: elke dag, behalve op woensdag, voorziet de school studieopvang tot 17.00 uur. De leerlingen kunnen
hier onder begeleiding taken maken, toetsen voorbereiden en op internet opzoekwerk en andere schoolgebonden
taken doen.     
Huiswerkbegeleiding: op maandag, dinsdag en donderdag bieden we voor de leerlingen gratis huiswerkbegeleiding
aan van 15.25 tot 17.00 uur. Hier kunnen de leerlingen onder begeleiding van leerkrachten hun taken maken en hun
toetsen voorbereiden.  

vestigingsplaatsen
Een school hee  één hoofdves gingsplaats en eventueel één of meer bijkomende ves gingsplaatsen. Loca es waar
stages, activiteiten extra muros en sportactiviteiten plaatsvinden zijn geen vestigingsplaatsen.

Onze school hee  haar hoofdves ging in Geraardsbergen met een campus te Geraardsbergen. Daarnaast hee  het GO!
Atheneum Geraardsbergen een vestigingsplaats te Herzele, Tramszate 9.

Als leerling word je steeds ingeschreven in de school waartoe je administra ef behoort. Je leerlingendossier kan jdelijk,
om praktische redenen, beheerd worden in de vestigingsplaats waar je les volgt.

Enkel het schoolreglement van de school waar je bent ingeschreven is op jou van toepassing en uitsluitend de school
waar je bent ingeschreven is bevoegd en verantwoordelijk voor je evaluatie en studiebekrachtiging.

lesbijwoning in een andere school
Tussen onze school en GO! Middenschool Geraardsbergen, GO! Atheneum Geraardsbergen, GO! Atheneum Brakel en GO!
Atheneum Herzele bestaat er een samenwerking aangaande de lesverstrekking op een andere locatie.  
De mogelijkheid wordt voorzien dat enkele leerlingen of zelfs alle leerlingen van een klasgroep gedurende een deel of het
geheel van het schooljaar bepaalde lessen volgen in een andere school voor voltijds gewoon secundair onderwijs.  
Dit kan zijn omwille van:  

beschikbaarheid van specifieke of meer moderne didactische apparatuur;  
aanwezigheid van bijzondere expertise of knowhow in een bepaald vakgebied;  
verzekerde lesverstrekking bij afwezigheid van eigen leraar (door ziekte, bedrijfsstage ...);  
keuzeverruiming voor leerlingen binnen het complementair vakkenpakket;  
proeven van andere opleiding met het oog op eventuele heroriëntering;  
faciliteren van geheel of gedeeltelijk schoolbegeleide vormen van werkplekleren.  

Enkel het schoolreglement waar je bent ingeschreven, is op jou van toepassing en uitsluitend de school waar je bent
ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor je evalua e en studiebekrach ging. Krijg je les in een school die
behoort tot de scholengroep, dan maken je leraars deel uit van de bevoegde klassenraad met stemrecht.  
Krijg je les in een school van een andere scholengroep, dan kunnen je leraars hun advies meegeven aan de bevoegde
klassenraad. Uiteraard wordt van jou verwacht dat je jdens jouw lesbijwoning in een andere school de leefregels en
afspraken respecteert die daar gelden.  

samenwerking met het buitengewoon onderwijs
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samenwerking met het buitengewoon onderwijs
In het kader van het M-decreet werkt onze school samen met het netoverschrijdend ondersteuningsnetwerk, het SYM-
team.   
  
Als leerling uit het buitengewoon onderwijs kun je maximaal hal ijds een deel van de lessen bijwonen in onze school.
Deze regeling kun je, als leerling uit het buitengewoon onderwijs, niet combineren met het bijwonen van lessen in een
andere school voor buitengewoon secundair onderwijs.  
  
Alhoewel je onderworpen blij  aan het schoolreglement van de school waar je bent ingeschreven, moet je ook de
leefregels van onze school volgen.

stages en werkplekleren
In het technisch en beroepsonderwijs worden stages ingericht. De school kiest alternerende stages en blokstages voor
BSO en enkel blokstages voor TSO. 

Tussen de leerling, de stagegever die handelt voor de stageplaats en de directeur die handelt voor de school, wordt voor
de start van de stage een stageovereenkomst afgesloten. Deze bevat alle praktische informatie en het stagereglement.   

De directeur, de stagebegeleid(st)er, de stagegever en de stagiair(e) verklaren hierin tevens het stagereglement te
kennen en het te zullen naleven.   

activiteiten extra muros en schoolvervangende activiteiten
Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan de activiteiten extra muros.

Alle onderwijsac viteiten die plaatsvinden buiten je school of een ves gingsplaats van de school waar je bent
ingeschreven, zijn activiteiten extra muros.

Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse ac viteiten extra muros op voorwaarde dat je ouders - of jijzelf
als je meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken ac viteit schri elijk en op gemo veerde wijze kenbaar maken
aan de directeur. Ook als je niet over de nodige reisdocumenten kunt beschikken, heb je het recht om niet deel te nemen
aan een buitenlandse activiteit extra muros.

Leerlingen die onder contract staan kunnen geweigerd wordern om deel te nemen aan extramuros ac viteiten. Dit geldt
zowel voor extramuros van 1 dag als voor meerdaagse activiteiten.

Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven die aansluiten bij de ac viteit extra
muros, je bent verplicht die uit te voeren. Aanwezigheid op school is vereist.

vakantie- en verlofregeling
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vakantie- en verlofregeling
vakantieperiodes  

herfstvakantie van maandag 29 oktober tot en met 4 november 2018  
kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019  
krokusvakantie van maandag 4 tot en met 10 maart 2019  
paasvakantie van maandag 8 tot en met maandag 22 april 2019  
zomervakantie van maandag 1 juli tot en met 31 augustus 2019

vrije dagen en dagen waarop er geen lessen zijn  
woensdag 17 oktober 2018: pedagogische studiedag  
vrijdag 1 maart 2019:  facultatieve vrije dag   
woensdag 1 mei 2019: feest van de arbeid  
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019: Hemelvaartdag met aansluitende brugdag  
maandag 10 juni 2019: pinkstermaandag

enkele te onthouden data  
vrijdag 30 november 2018: kaasavond
zaterdag 29 en zondag 30 maart 2019: eetfestijn  
vrijdag 26 april 2019:  opendeuravond
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Participatie

leerlingenraad
De leerlingenraad is samengesteld uit leerlingen van de tweede en derde graad en staat onder begeleiding van een
aantal leerkrachten en iemand van de leerlingenbegeleiding. 

Z ij brengen de noden, wensen en voorstellen die onder de leerlingen leven tot bij de direc e en de leerkrachten. Z ij
werken op die manier mee aan de verwezenlijking van een positief schoolklimaat.

Ouderraad
Een oudercomité kan opgericht worden en wordt in dat geval verkozen door en uit de ouders.

Pedagogische raad
De pedagogische raad of de beleidscel is een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden en
samengesteld is uit het personeel van onze school.

schoolraad
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt
samengesteld.  

De schoolraad is samengesteld uit:  
3 leden verkozen door en uit het personeel: Gunther De Geeter, Koen Slagmulder en Jorn Wauters;
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus: Myriam De Clercq en Daria Van den
Stockt;
3 leden verkozen door en uit de ouders: mevrn De Beck, Herpelinckx en dhr Spitaels;
2 leerlingen van de leerlingenraad;
de directeur van de school: Brecht Persoons.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   

engagementsverklaring
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engagementsverklaring
De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan.

Het gaat over engagementen in verband met hun aanwezigheid op het oudercontact, jouw voldoende aanwezigheid op
school, jouw individuele begeleiding als leerling en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.   
Wanneer je ouders het schoolreglement ondertekenen, gaan ze ermee akkoord om hier construc ef aan mee te werken.
Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze thema’s.  

Eerste engagement: oudercontact
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We
verwachten van je ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een
belangrijk moment om hen te informeren.
Kunnen je ouders niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere
mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

Tweede engagement: voldoende aanwezigheid
Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je ( jdig) op school bent of dat je ons jdig contacteert als je om één of
andere reden niet aanwezig kunt zijn. De school engageert zich om bij problema sche afwezigheden samen met je ouders
naar oplossingen te zoeken.

Derde engagement: individuele leerlingenbegeleiding
We engageren ons om in overleg met je ouders jouw individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk
informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze
vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt en
om de gemaakte afspraken na te leven.
We verwachten ook dat je ouders met ons contact opnemen als ze vragen hebben of zich zorgen maken over jou en
engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

Vierde engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk
voor een goede communicatie met je ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm.
Je hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een posi ef engagement tegenover deze
onderwijstaal. Onze school van haar kant kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse
en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

vriendenkring van het atheneum vzw
De vriendenkring, vzw Vrienden van het GO! Atheneum Geraardsbergen, bestaat uit mensen die onze school genegen zijn
en zorgt voor de aankoop van computers en ander didactisch materiaal. De voorzitter van de vriendenkring is Chris
Teirlinck,
 chris.teirlinck@ka-geraardsbergen.be.   
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Begeleiding en evaluatie

Leerlingenbegeleiding
De leraren van je studierich ng begeleiden en helpen je om de doelen van de verschillende vakken te bereiken - en ook
de schooleigen doelen (bv. leera tudes) die eventueel gesteld worden. Z ij zullen aangeven wat ze van jou verwachten,
hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen.  

Tot de schooleigen doelen behoort ook jouw aanwezigheid en engagement op school buiten de lesuren (bijvoorbeeld op
de opendeurdag), indien dit kadert in de vakoverschrijdende eindtermen die je hoort te bereiken.  

Wij zullen jou geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken, observa es van je
(leer)gedrag.  

In het kader van blijvende aandacht voor en verbreding van de zorg hee  onze school veel aandacht voor
leerlingenbegeleiding. Wij werken hiervoor samen met het C LB en de ouders en doen, in het bijzonder voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoe en, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inze en van remediërende,
differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling.  

De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die de school
aanbiedt. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht.   

In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact.  

evaluatie

Wat evalueren wij?

Evaluatie van het dagelijks werk  
Leerkrachten kunnen voor hun vak of deelvak een afsprakennota door jou en je ouders laten ondertekenen om zo de
evalua e nog doorzich ger te maken. Deze vakgebonden afspraken maken integraal deel uit van dit schoolreglement en
zijn evenzeer bindend.   

Naast kennis en vakgebonden vaardigheden kunnen je leerkrachten ook je studiehouding en je leera tude evalueren.
Uiteraard wordt je gedrag in alle schoolse situaties beoordeeld, dus ook b.v. tijdens de studie-uitstappen.   

Drie keer per jaar worden jouw resultaten door iedere leerkracht omgezet in een cijfer van 0 tot 10. Daarbij wordt het
cijfer 5 als zeer nipt voldoende beschouwd. Dit cijfer wordt op het rapport vermeld onder dagelijks werk (DW).  

Evaluatie, geïntegreerde proef
In het eindjaar van het technisch en beroepssecundair (6de en 7de jaar) onderwijs gaat speciale aandacht uit naar de
beoordeling van je stages en van de geïntegreerde proef.   

Je stageverslag en je jaarwerk moet je verdedigen voor een externe en interne jury. Vanzelfsprekend zullen je
leerkrachten je hierbij begeleiden.   

Elke stagebegeleider overhandigt je het stagereglement en uiteraard hou je je ook aan de veiligheids- en
arbeidsafspraken op de stageplaats. Besef dat ook hier een correct en verzorgd taalgebruik belangrijk is. Eveneens gaat
speciale aandacht uit naar de beoordeling van de geïntegreerde proef.   

Jaarlijks worden na een vergadering met de externe juryleden de opdrachten, puntenverdelingen en
beoordelingsmomenten afgesproken. De afspraken inzake evalua e van GIP en stage, en het aandeel in de verschillende
vakken en per rapportperiode (dagelijks werk en examenperiodes) worden schriftelijk aan de leerlingen meegedeeld.   
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Evaluatie Onderzoekscompetentie (leerlingen derde graad aso)  
In de derde graad van het algemeen secundair onderwijs werk je een onderzoek uit (onderzoekscompeten e) voor die
vakken die bepalend zijn voor de rich ng die je volgt. Vermits deze onderzoekscompeten es een integraal deel uitmaken
van de te bereiken doelstellingen zullen de resultaten van dit onderzoek ook in rekening gebracht worden voor het
eindresultaat.   
De afspraken inzake evalua e van onderzoekscompeten es, en het aandeel in de verschillende vakken en per
rapportperiode Dagelijks werk en Examens worden schriftelijk aan de leerlingen meegedeeld.  

Hoe evalueren wij?  
Dagelijks werk is een globale beoordeling van werk en lessen over een bepaalde periode en dit gebeurt voor alle graden
driemaal per jaar: eind oktober, begin maart en begin juni.  

De examens worden 2 maal per jaar georganiseerd voor alle graden, behalve voor de 3de graad BSO harde sector, en
hebben dus betrekking op de leerstof van een langere periode. De resultaten hiervan worden meegedeeld via het rapport
omstreeks 21 december en 30 juni.   

Evaluatie van het dagelijks werk (D.W.)  
Om na te gaan of je de leerstof regelma g instudeert en begrijpt, hebben je leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals:
 

1. luisteren naar en beoordelen van je antwoorden (dus een klasgesprek);  
2. het houden van korte overhoringen of toetsen (aangekondigd of niet aangekondigd) bij het begin of op het einde

van de les;  
3. het houden van herhalingstoetsen;  
4. het opleggen van oefeningen;  
5. het opleggen van (huis)taken.  

Als je om welke reden ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kunt deelnemen, kun je verplicht
worden de oefening of het werk achteraf te maken. Wanneer je je niet aan de afspraken houdt, draag je de gevolgen van
je daden.  

Evaluatie via examens  
Examens  

Tweemaal per jaar worden examens georganiseerd, behalve voor de 3de graad BSO harde sector, met de bedoeling na te
gaan of je grote gedeelten van de leerstof kunt verwerken. De resultaten die je behaalt bij examens en/of andere proeven
lichten je in over je mogelijkheden. Ze helpen je leraren om beter te remediëren, maar ook om je te oriënteren: op basis
van deze resultaten kunnen je leraren je een gefundeerd advies geven over je verdere studiekeuze of andere
mogelijkheden. Het komt er dus op aan dat je de examens en/of proeven ernstig voorbereidt.   
In het BSO zijn er voor bepaalde vakken geen examens, maar geldt het systeem van de permanente evaluatie.

Examens worden beoordeeld op 100 en wij beschouwen een cijfer 50 als nipt voldoende. Minder dan 50 is onvoldoende!  

Deelname  

Je moet aan alle examens deelnemen. Zoals in alle omstandigheden zijn wij erg op je eerlijkheid gesteld. Z ie ook verder
bij "fraude".  

Afwezigheid  

Kun je om een geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je onmiddellijk de directeur of zijn
afgevaardigde hiervan op de hoogte brengen. Afwezigheid wegens ziekte moet je al jd we gen met een medisch a est.
Of, hoe en wanneer je de gemiste examens moet inhalen, daarover beslist de klassenraad. Dit wordt dan schri elijk aan
je ouders meegedeeld.  
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deliberatie

klassenraad
Om jou deskundig te begeleiden, komen je leraren op geregelde jds ppen in het schooljaar samen onder de leiding van
de directeur of zijn afgevaardigde. Z ij vormen dan samen de ‘begeleidende klassenraad’. Z ij bespreken dan jouw kennis
en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie.

Remediëren

Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan kan hij meedelen
hoe je die achterstand kunt wegwerken. Hetzelfde kan gebeuren in verband met je leerattitudes en je gedrag.  

Inhaallessen, coaching, extra oefeningen en taken behoren tot de mogelijkheid van de school en de vakleerkracht om je
tekorten weg te werken.   

Tijdens de bespreking van de resultaten van de eerste examenperiode kan de klassenraad beslissen een
remediëringstaak voor bepaalde vakken aan te bieden of op te leggen. Dit wordt vermeld op het rapport. De inhoud ervan
wordt bepaald door de vakleerkracht.
 
Je ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Vermits dit tot doel hee  je achterstand weg te werken, verwachten wij
een positieve medewerking.   

Wanneer je school- of leerattitude te wensen overlaat, kan er beslist worden om je onder contract te plaatsen. Zie ook het
reglement met betrekking tot de maatregelen bij schending van de leefregels en tuchtreglement.  

Communicatie met de ouders  

Naast het rapporteren over de vakresultaten, worden belangrijke vaststellingen van de begeleidende klassenraad aan je
ouders gemeld ofwel via een mededeling op je rapport, ofwel via je agenda ofwel via een brief. Ouders en leerlingen
hebben op een vooraf afgesproken tijdstip inzage- en toelichtingsrecht i.v.m. toetsen en examens.   

Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing? 
Deliberatie  

Advies. Ter voorbereiding van de delibererende klassenraad wordt door de betrokken leerkrachten voor elk vak of deelvak
een advies geformuleerd. Zij kunnen:   

•   adviseren dat een leerling voor hun vak of deelvak ofwel voldoet, ofwel niet voldoet;   
• vragen dat de delibererende klassenraad over de resultaten beraadslaagt. Bij het formuleren van hun advies houden zij
rekening met: 
-  de behaalde resultaten zoals ze op het rapport staan. Er wordt een totaal berekend voor elk vak van alle punten
verspreid over het hele schooljaar. De leerlingen die voor elk vak minstens 50 % halen over het hele schooljaar, zijn voor
dat vak geslaagd. 

- de evolutie van de resultaten zoals ze terug te vinden is in de verslagen van de begeleidende klassenraad;  

-  andere belangrijke elementen zoals, in bijzondere gevallen, medische, sociale en familiale redenen.   

Het advies is dus niet enkel het resultaat van een mathematische optelling.  

Beraadslaging. De delibererende klassenraad is als enig orgaan bevoegd. De klassenraad zal overgaan tot beraadslaging
als:   

• er één advies "voldoet niet" geformuleerd wordt;  
• er één vraag is om beraadslaging.   

Tijdens deze beraadslaging houdt de delibererende klassenraad rekening met de gegevens vermeld in bovengenoemd
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advies. De eindbeslissing is niet het resultaat van een mathema sche optelling van de cijfers van alle vakken of
deelvakken op het rapport. De beslissing van de delibererende klassenraad wordt aan de ouders meegedeeld via het
rapport.   

Eindbeslissing. Heel het schooljaar door word je door je leerkrachten en de begeleidende klassenraad gevolgd en
geëvalueerd. Onze school hanteert het systeem van evalua e waarbij in elk structuuronderdeel bij het einde van het
schooljaar een delibererende klassenraad wordt gehouden. De eindbeslissing wordt genomen door alle betrokken
leerkrachten onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde. Deze vergadering heet de 'delibererende klassenraad',
omdat zij officieel bevoegd is om:   

• adviezen te geven voor verdere studies of andere mogelijkheden;   
• te beslissen over het toekennen van een a est (A, B of C), getuigschri en of diploma's. De toekenning wordt
gemotiveerd.   

Bij problemen voor ten minste één vak moet er een beraadslaging volgen, waarbij overwogen kan worden:   

• alsnog een A-attest toe te kennen; 
• een A-a est en één of meer vakan etaken te geven. Norm: er is nog een belangrijk tekort voor een aantal onderdelen
van de leerstof. De vakantietaak verhoogt de kansen om het volgende schooljaar te slagen. 
• Een B-a est toe te kennen om de leerling te heroriënteren. Dit a est gaat gepaard met een uitgebreide schri elijke
motivering en advies.
• Een C-a est toe te kennen als de leerling niet in staat wordt geacht het volgende leerjaar met vrucht te kunnen volgen.
Dit attest gaat gepaard met een uitgebreide schriftelijke motivering en advies.   

Bij elk attest wordt de motivering schriftelijk meegedeeld.   

Uitstel. De delibererende klassenraad kan op de vergadering in juni in uitzonderlijke gevallen de eindbeslissing uitstellen
tot uiterlijk 1 september. Hij kan één of meer bijkomende proeven laten afleggen. De uitgestelde proef is ALLEEN mogelijk
bij:   

• een langdurige gewettigde afwezigheid tijdens het schooljaar; 
• gewettigde afwezigheid tijdens de examens in juni;   
• onregelma gheden jdens de examens of bijzondere familiale, sociale of fysieke redenen waardoor een normale
voorbereiding van de examens niet mogelijk was;   
• onverklaarbaar zwakke resultaten op het einde van het schooljaar.   

Als dit gebeurt, overhandigt de vakleerkrach zo vlug mogelijk na de examenperiode van juni volgende documenten:   

• een overzicht van de leerstof waarvoor een bijkomende proef afgelegd moet worden; 
• een formulier met dag, datum en uur waarop de vakleerkracht voor de bijkomende proef in de school aanwezig zal zijn
om aanvullende informatie te geven over de leerstof voor deze proef;   
• een formulier waarop dag, datum, uur en plaats van de bijkomende proef vermeld staan.   

Na de bijkomende proef komt de delibererende klassenraad opnieuw bijeen om een a est A, B of C en een
studiegetuigschrift of een diploma toe te kennen.   

Voor wat evenwel Se-n-Se (secundair onderwijs na secundair onderwijs) betre  wordt de beslissing van de delibererende
klassenraad jdens het betrokken schooljaar, naargelang van de start, de duur en het aanbod van de opleiding,
genomen:  

• hetzij uiterlijk op 31 januari;
• hetzij uiterlijk op 30 juni; 
• hetzij uiterlijk op 31 januari én uiterlijk op 30 juni (nl. in het geval dat de opleiding één semester duurt en tweemaal dat
schooljaar wordt ingericht); 
• hetzij niet genomen (nl. in het geval dat de opleiding drie semesters duurt en zodoende doorloopt in het daaropvolgend
schooljaar).  

Voor een Se-n-Se die loopt tot 31 januari, kan zo nodig het besluitvormingsproces worden verlengd tot uiterlijk 1 maart
van het schooljaar in kwes e. Het betre  hier geen uitstel van de eindbeoordeling, maar louter een langer dan
gebruikelijk lopend besluitvormingsproces. Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad
om te oordelen of sommige leerlingen aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een defini eve
beslissing genomen wordt. Deze bijkomende evalua e kan gebeuren in de vorm van herexamens, vakan ewerk of -
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lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 31 januari is genomen, dan kan de leerling vanuit het
oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast.  

De volgende studiebewijzen worden afgeleverd voor Se-n-Se van de derde graad T.S.O. en K.S.O.:  

• het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se): je hebt de Se-n-Se met vrucht beëindigd; 
• het oriënteringsattest C: je hebt de Se-n-se niet met vrucht beëindigd.
De school reikt ook een oriënteringsa est C uit wanneer je de Se-n-Se slechts gedurende een deel van de voorziene
duurtijd in onze school hebt gevolgd.  
• verschillende a esten en cer ficaten voor wat betre  de Se-n-Se opleiding Integrale veiligheid TSO en
Veiligheidsberoepen BSO.  

  

rapportering
Het rapport is de neerslag van alle bevindingen met betrekking tot het dagelijks werk en de examens van een leerling. Het
is het resultaat van een voortdurende evaluatie van zowel de individuele leerkracht als van het leerkrachtenteam. Deze
studieresultaten kunnen te allen tijde geraadpleegd worden door de ouders via een smartschoolaccount.    

De vakken of deelvakken die worden geëvalueerd, worden op het rapport vermeld. Vooral op basis hiervan wordt op het
einde van het schooljaar een eindbeslissing genomen. Ook deze eindbeslissing wordt in het rapport vermeld.  

Aan de respectievelijke rapportperioden worden gewichten toegekend.  

Attitude
Bij elk rapport van het Dagelijks Werk kan je attitude in rekening worden gebracht. Je kan beoordeeld worden op:  

Nakomen van afspraken: s ptheid, op jd op school, op jd in de les, taken op jd afgeven, afspraken m.b.t.
inhaallessen en –toetsen, …  
Orde: bijhebben van boeken, nota’s of enig ander gevraagd materiaal, ordelijk bijhouden van nota’s en werkboeken;
ordelijk bijhouden van de schoolagenda, studieplanning en noteren van de resultaten, …  
Algemene houding: beleefdheid, correct gedrag in de les, op en rond de campus, beleefde en respectvolle omgang
met allen (medeleerlingen, leerkrachten, studiemeesters, MVD-personeel); naleven van alle gedragsregels uit
schoolreglement (grote en kleine, gaande van bvb. gsm-gebruik tot agressieve uitingen).  
Taal: correct taalgebruik in de les en op en rond de campus; verzorgde schrij aal en lay-out; spellingsinspanning;
correcte schriftelijke communicatie via mail en Smartschool met leerkrachten.  

  

Aandachtspunten met betrekking tot attitude.  

Om geen misverstanden te laten ontstaan, leggen wij nog heel even de nadruk op enkele punten.  

Besteed de grootste aandacht aan je notities, je werkschriften en je agenda. Ze zijn de belangrijkste documenten
voor je diploma. Zorg dat je steeds je agenda en de passende boeken en schriften (net en nauwkeurig bijgewerkt),
toetsenbladen, schrijf- en tekengerei of turnkledij (met T-shirt van de school) meebrengt.  
Je vermeldt in je agenda ordelijk al je schoolse opdrachten: lessen, huistaken, enz. Je schrijft je taken, de
vaardigheden die je je eigen moet maken en de leerstof die je moet beheersen in je agenda op de datum waarop je
je taken moet inleveren, de leerstof moet hebben verwerkt en de vaardigheden moet hebben verworven.  
Je leerkrachten kunnen resultaten en nota’s in je agenda schrijven. Iedere week moet één van je ouders je agenda
tekenen, want zij moeten weten wat je voor en in de school hebt gedaan. Hoewel je agenda je persoonlijk bezit is,
moet je hem toch afgeven aan je leerkracht of aan de opvoeder wanneer zij dit vragen.  
Je maakt taken en oefeningen zorgvuldig en je geeft ze af op de afgesproken dag. Ben je afwezig, dan geef je de
taak of oefening af op de dag dat je terugkomt. (Dit geldt natuurlijk niet als je een langere periode gewettigd
afwezig bent).  
Verzorg altijd je taal, zowel mondeling als schriftelijk.  

fraude
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Elk gedrag van de leerling in het kader van de beoordeling van een vak of vakken waarbij hij het vormen van een juist
oordeel omtrent de te realiseren doelstellingen van hemzelf dan wel van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te
maken wordt als een onregelmatigheid beschouwd.   

Het traditionele spieken maar ook plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen zijn
voorbeelden van onregelmatigheden.
Of een onregelmatigheid effectief beschouwd wordt als fraude moet blijken na een onderzoek.   

Opdat er sprake is van fraude moet er sprake zijn van bedrog, m.a.w. de leerling had de bedoeling een juist oordeel over
de te realiseren doelstellingen van hemzelf of een andere leerling onmogelijk te maken. Het is de begeleidende of de
delibererende klassenraad die de kwalificatie van fraude toekent.   

Vormen van onregelmatigheden  
Tijdens de proef boeken, aantekeningen of andere geschriften bij zich hebben of raadplegen, waarvan de
raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan. Hieronder valt het gebruik van het traditionele spiekbriefje. Het
meenemen van eigen notities naar een proefwerk hoewel je die ter plaatse niet gebruikt, valt hier ook onder.  
Tijdens de proef bij andere leerlingen afkijken of met hen, op welke wijze dan ook, binnen of buiten het lokaal,
informatie uitwisselen.   
Zich op de proef uitgeven voor iemand anders.   
Zich op de proef door iemand anders laten vertegenwoordigen.   
Het op ongeoorloofde wijze in bezit zijn van de te stellen vragen of opgaven vóór de proef. Hier moet anders mee
omgegaan worden naar gelang de vaststelling gebeurt voor of na het examen. Verder in deze paragraaf gaan we
verder in op het geval van een voorafgaandelijke vaststelling.   
Tijdens de proef ongeoorloofd gebruik maken van een rekentoestel, een gsm of een ander apparaat. Hieronder valt
bv. het doorsturen van sms’jes.   
Het persoonlijk werk door anderen laten maken.   
Daden stellen waardoor het onmogelijk wordt de proef af te leggen.   
Plagiaat. Onder plagiaat wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk overnemen van stukken, gedachten en
redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Het overnemen van gegevens zonder enige
bronvermelding of zonder duidelijke bronvermelding valt onder plagiaat. Het plegen van plagiaat is mogelijk bij
vooropgestelde schriftelijke opdrachten zoals projecten. Denk maar aan leerlingen die werkjes plukken van het
internet.   
Het helpen van een medeleerling. Het loutere feit dat een leerling helpt bij het plegen van een onregelmatigheid
(bv. het laten afkijken) valt ook onder de bovenstaande definitie.   

Poging tot fraude   
Niet enkel het effectief plegen van fraude maar ook de poging tot het plegen van fraude valt onder de bovenstaande
definitie. Onder poging tot fraude verstaan we dat een leerling de intentie heeft om te frauderen, hij dit ook probeert
maar dat het mislukt.   
Denk bijvoorbeeld maar aan de toezichthoudende leerkracht die aan het begin van een examen een spiekbriefje aantreft
waarvan de leerling nog geen gebruik heeft kunnen maken.   

Vaststelling van onregelmatigheid   

De vaststelling kan onmiddellijk of achteraf gebeuren. De directie wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht die de
procedure opstart.  

Onmiddellijke vaststelling.  
Tijdens een examen zal het doorgaans het personeelslid zijn dat belast is met het toezicht dat de leerling betrapt op een
onregelmatigheid, bvb. spieken of het doorsturen van sms’jes. Het personeelslid belast met het toezicht mag zelf niet
beslissen of er sprake is van fraude. Daar het om een tuchtaangelegenheid gaat, komt deze bevoegdheid enkel toe aan de
directeur (tevens voorzitter van de delibererende of begeleidende klassenraad). Om die reden is het belangrijk dat het
personeel belast met het toezicht, bij het vaststellen van de onregelmatigheid, de leerling toestaat om het examen in
kwestie verder te zetten. Het personeel verzamelt wel de nodige bewijsstukken. Zij kunnen hierbij op één van de volgende
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manieren te werk gaan:   
het formuleren van vaststellingen op de examenkopij, bij voorkeur ondertekend door de leerling;   
het door de leerling laten afleggen van een schriftelijke verklaring;   
het bijhouden van het bewuste spiekbriefje;   
het noteren van de inhoud van het sms’je.   

In alle gevallen is het belangrijk aan de leerling te vragen de vaststellingen te bevestigen (ondertekenen van een
verklaring en dergelijke meer). Indien hij weigert, wordt dit geacteerd. Indien er een getuige is kan deze de vaststelling
bevestigen.   
Het is tevens belangrijk dat het personeelslid aantoont wat de leerling noteerde vóór en na de vaststelling. Het
personeelslid kan dit zelf aanduiden of hij kan de leerling het examen laten afwerken in een andere kleur of hem een
nieuw blanco kopij geven.  

Vaststelling achteraf
Wanneer de leerling daarentegen plagiaat pleegt bij een schriftelijk project bv. in het kader van de geïntegreerde proef
zal de vaststelling van de onregelmatigheid achteraf gebeuren.   
Zo kan de jury, die oordeelt over de geïntegreerde proef, bij de evaluatie ervan noteren dat hij constateert dat de leerling
een onregelmatigheid heeft gepleegd. Het is hierbij belangrijk dat de jury beschrijft waarin de onregelmatigheid juist
bestaat.   
  

Procedure   
Teneinde de periode van onzekerheid voor de leerling zo kort mogelijk te houden, dient de begeleidende of delibererende
klassenraad zo snel mogelijk te oordelen over het feit of de onregelmatigheid beschouwd moet worden als fraude.
Volgende procedurestappen zijn hierbij van belang:  

1. Het op de hoogte brengen van de ouders en/of leerling
Indien de leerling minderjarig is, is het belangrijk dat de ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van
de vastgestelde onregelmatigheid. Dit kan in eerste instantie op een informele wijze, bijvoorbeeld met een
telefoontje, maar best volgt zo spoedig mogelijk een schriftelijke communicatie. In haar schrijven meldt de school
de vaststelling van de onregelmatigheid en nodigt ze de leerling en zijn ouders uit voor een gesprek.  
Indien de leerling meerderjarig is, wordt enkel de leerling uitgenodigd tenzij de toestemming werd gegeven door de
leerling om ook de ouders in kennis te stellen.   
De brief waarmee de ouders of de leerling zelf worden uitgenodigd, moet niet noodzakelijk per aangetekende post
verzonden worden. Indien men weliswaar achteraf moet kunnen bewijzen dat de ouders of leerling uitgenodigd
werden, biedt alleen een aangetekende brief voldoende zekerheid (eventueel in combinatie met een brief verstuurd
per gewone post).   

  
2. Recht op verdediging en hoorrecht   

De leerling heeft het recht om gehoord te worden en zich te verdedigen tegen de hem ten laste gelegde feiten.  
Afhankelijk van het geval kan men er voor opteren de leerling te laten horen door de voorzitter van de klassenraad
of door de voltallige klassenraad. In de meeste gevallen zal het volstaan dat de leerling zal gehoord worden door de
voorzitter.   

Samenstelling dossier en inzagerecht   
Het dossier op basis waarvan de klassenraad beraadslaagt, moet een duidelijke omschrijving van de ten laste gelegde
feiten bevatten evenals de bewijsstukken en het verslag van het verhoor.  De genomen beslissing wordt hier later
uiteraard aan toegevoegd. De beslissing moet duidelijk vermelden welke onregelmatigheid als fraude wordt beschouwd.
De school verleent inzage in de stukken indien de leerling of zijn ouders hier expliciet om vragen.   

De begeleidende of delibererende klassenraad waakt over een afdoende motivering. Een afdoende motivering betekent
dat zij evenredig moet zijn met het gewicht van de beslissing.
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Gevolgen   
Een tuchtprocedure wordt opgestart in geval van zeer zware of herhaaldelijke fraude. Gezien er onderscheid dient
gemaakt te worden tussen tucht en evaluatie kan de klassenraad de volgende beslissing nemen:  

het laten inhalen van het examen, bijvoorbeeld kort na de examenperiode;   
op het einde van het schooljaar oordelen of de delibererende klassenraad over voldoende en eenduidige gegevens
beschikt en indien dit niet het geval is een bijkomende proef opleggen (zie verder).  

 

Bijkomende proef na vastgestelde fraude   
De delibererende klassenraad moet op het einde van het jaar beslissen welk verder gevolg hij zal geven aan de fraude. De
delibererende klassenraad dient telkens geval per geval na te gaan of de leerling in voldoende mate de doelstellingen die
in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus bekwaam wordt geacht zijn studies verder te zetten in het volgende
leerjaar.   

De klassenraad kan bijkomende gegevens verwerven door het opleggen van een bijkomende proef. De bijkomende proef
moet door de klassenraad worden beschouwd als een uitzonderlijk redmiddel en houdt niet in dat de leerling een tweede
kans krijgt.   

begeleiding: efficiënt leren
Via onze lessen en taken streven wij ernaar om jouw leermethode en je concentratievermogen te ontwikkelen. Zo willen
we jou voorbereiden op het hoger onderwijs en op je latere loopbaan. Klaag dus niet te vlug over de taken en lessen.

Ook de orde en nauwkeurigheid van je notities en je taken zijn essentieel voor goede schoolresultaten. Heb je in de klas
iets niet begrepen: vraag uitleg!  

Organiseer je werk, span je in en zet door. Zelfdiscipline is hier dus een eerste vereiste. De school zal je daarin
begeleiden en stimuleren.  
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Taalbeleid

screening van de onderwijstaal
Elke leerling die voor het eerst instapt in het vol jds gewoon secundair onderwijs, ongeacht de school of het
structuuronderdeel, wordt na de inschrijving door de school gescreend op zijn niveau van de onderwijstaal om de nodige
maatregelen te nemen indien zich specifieke noden zouden voordoen. 

vakken gegeven in een andere taal
In het vol jds gewoon secundair onderwijs kan de school 20% van de lesuren besteed aan niet-taalvakken via C LIL
(Content and Language Integrated Learning) aanbieden. C LIL is een werkvorm waarbij het Frans, Engels of Duits als
instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.

vlotte communicatie
Mondigheid veronderstelt ook dat je behoorlijk spreekt en het juiste taalregister kunt hanteren. We spreken op school
algemeen Nederlands.

Het taalbeleid op school zorgt ervoor dat anderstalige leerlingen, taalzwakke leerlingen en leerlingen met taalstoornissen
extra worden begeleid. Maar zelf kun je veel bereiken als je in alle omstandigheden nauwkeurig en in goed Nederlands
probeert te formuleren wat je bedoelt.  

De communicatie met de ouders en verantwoordelijken gebeurt in het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken,
kunnen steeds een vertrouwenspersoon inschakelen.  

Alle mededelingen naar ouders en leerlingen worden via een smartschoolbericht gecommuniceerd.

De communicatie voor meerderjarige leerlingen verloopt uitsluitend via de meerderjarige zelf. Slechts mits de
meerderjarige hiermee akkoord gaat mag en moet de school de ouders op de hoogte brengen.  
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Afspraken

gebruik van gsm en andere media
Het gebruik van gsm en andere media op school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van
misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.  

Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je jdens de lessen geen gebruik maken van gsm en andere
technologische apparatuur. Je bewaart jouw gsm tijdens de lessen in jouw boekentas en niet op je bank.  

Slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht kan de gsm of andere media gebruikt worden, bijvoorbeeld omdat
de leerkracht de les levendiger wil maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoe en, mits de
daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school werd doorlopen.  

Gebruik je die zaken toch, dan moet je jouw toestel aan de leerkracht afgeven. Het toestel wordt tot op het einde van de
schooltijd in bewaring gehouden.    

Weiger je het toestel af te geven, kan er een maatregel bij schending van leefregels worden genomen (bv. de leerling
wordt jdelijk uit de klas verwijderd). Blijf je het toestel verder gebruiken, dan kan er zelfs een tuchtprocedure worden
opgestart.     

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade aan de gsm of andere media-toestellen die je
op school in jouw bezit hebt, ook niet tijdens stages, werkplekleren, extra-murosactiviteiten of meerdaagse excursies.  

privacywetgeving en beeldmateriaal
De school kan jdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar foto’s en beeldopnames (laten) maken.
We kunnen dat beeldmateriaal gebruiken voor onze communica ekanalen (schoolwebsite, sociale media, ...) of om onze
publicaties te illustreren.    
Gerichte foto’s of beeldopnames zullen enkel worden genomen als de school daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming
van de ouders beschikt (zie toestemmingsformulier als bijlage). Gerichte foto’s en beeldmateriaal zijn deze waarin    
  
- een individu herkenbaar en/of centraal wordt in beeld gebracht    
- één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht    
- geposeerd wordt.     
  
Ook voor de leerlingen geldt zowel in de klas, op het schooldomein als jdens buitenschoolse ac viteiten de regel dat
men anderen (bv. een leerkracht, een medeleerling, …) enkel mag fotograferen of filmen wanneer zij daarvoor hun
uitdrukkelijke toestemming gaven.     
  
Gebruik van het beeldmateriaal / publicatie    
  
Uit een toestemming om gefilmd of gefotografeerd te worden volgt geenszins de toestemming dat dat beeldmateriaal ook
mag gepubliceerd worden.    
  
De school zal beeldmateriaal alleen publiceren als zij daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming van de ouders
beschikt. (zie toestemmingsformulier als bijlage).     
  
Indien je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur van de
school, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.     
  
Ook voor de leerlingen geldt zowel in de klas, op het schooldomein als jdens buitenschoolse ac viteiten de regel dat
foto’s van anderen alleen mogen gepubliceerd worden als deze daartoe hun uitdrukkelijke toestemming gaven. Als deze
toestemming wordt ingetrokken dient het gepubliceerde beeldmateriaal verwijderd te worden /offline worden gehaald.  
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reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring door derden zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet
onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de school en voor zover ze de
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.

Leermiddelen en onderwijsactiviteiten blijven vrij van reclame.

kledij, orde en hygiëne
Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren,
de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die
van anderen mag in het gedrang komen.

Zijn dus o.a. niet toegelaten: gescheurde en uitgerafelde kledij en schoeisels, extravagante of gevaarlijke sieraden,
poli ek provocerende of racis sche kentekens. Hoofddeksels (pe en, …) worden verwijderd bij het betreden van de
gangen en lokalen.   

Het dragen van zichtbare piercings is in het algemeen niet toegestaan binnen de school, behalve in het oor. Niet alle
piercings in het oor zijn echter tolereerbaar. De piercings moeten steeds sociaal aanvaardbaar zijn. De zichtbaarheid en
het uiten van het persoonlijk gedachtengoed moet vallen binnen de aanvaardbare regels van de school.   

Concrete voorbeelden van piercings die niet toegestaan zijn:   

kettingen die de ene oorring/piercing met de andere verbinden  
neuspiercings   
pinnen  
provocerende afbeeldingen zoals hakenkruisen, doodskoppen, …   
staafjes langer dan 15mm  
…  

Dit alles is ook van toepassing op het dragen van stretchers.   

Tijdens stageperiodes gelden dezelfde regels. Indien de afspraken hieromtrent niet worden nageleefd, zal de leerling niet
mogen deelnemen aan de stage.  

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes,
badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht,
naargelang de situa e, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of
de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen.  

De leerlingen in de studierich ng Sociaal-Technische wetenschappen dienen aan de hygiënerichtlijnen te voldoen die
opgenomen zijn in de klasafspraken voor de didac sche keuken. Te allen jde dienen deze klasafspraken gerespecteerd
te worden.

Ingevolge een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (19 juni 2004) besliste de Raad van Bestuur
dat het dragen van een hoofddoek niet toegelaten is op school noch jdens alle door de school georganiseerde
uitstappen en ac viteiten. Dit verbod op het dragen van uitgesproken religieuze tekens hee  tot doel het pluralisme te
bevorderen en het vreedzaam samenleven te beschermen. Deze beslissing geldt voor alle scholen van de scholengroep en
is geen inbreuk op de religieuze vrijheid maar eerder een bescherming ervan.

lokale leefregels
Een brede maatschappijgerichte vorming  
Het GO! Atheneum Geraardsbergen biedt je projecten aan van de vakoverschrijdende werkgroepen rond burgerzin,
gezondheidseduca e, milieueduca e, cultuureduca e, muzische vorming. Verder ook nog geïntegreerde werkperiodes,
een begeleide skivakan e, sportac viteiten jdens en na de schooluren, deelname aan diverse olympiades, deelname
aan taalwedstrijden.  

De lessen zijn uiteraard het belangrijkste gebeuren in het atheneum, maar onze school wil jou ook opvoeden tot
volwaardige burgers die goed func oneren in de maatschappij. Daarom wordt aandacht besteed aan een aantal
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gedragsvormen die in het latere leven van groot belang zullen zijn.  

In onze maatschappij heersen bepaalde regels waarnaar wij ons moeten gedragen. Dergelijke regels gelden ook op onze
school: kom op tijd naar school, ga in de rij staan zoals het hoort, stoor anderen niet tijdens de lessen,…  

In een school leven heel veel mensen dag in dag uit samen. Vaak moet je in groep taken maken. Neem je
verantwoordelijkheid op in en voor de groep. Z ijn er problemen, zoek dan naar een oplossing met je medeleerlingen of
laat het ons horen.   

Iedereen wil graag beleefd en vriendelijk aangesproken worden. Leg je daarop toe. Eerlijkheid is een must: wie spiekt,
liegt, bedriegt of steelt, zal daarvan de ernstige gevolgen moeten dragen.

1 Aanwezigheid in de lokalen. 

Elke aanwezigheid in lokalen, gangen en toile en zonder toezicht van een personeelslid of zonder toela ng van de
directie is verboden. Dit geldt eveneens voor ouders, familieleden of kennissen van de leerling. 

Een overtreding kan in voorkomend geval en naargelang de specifieke omstandigheden opgevat worden als een inbreuk
op het schoolreglement. 
2 Adreswijziging. 
Indien je adres wijzigt, verwi g ons onmiddellijk. Dit moet je ook doen als je de school reeds verlaten hebt en je diploma
nog niet ontvangen. 
3 Affiches en mededelingen. 
Affiches en mededelingen worden enkel opgehangen of verspreid na toelating van de directie. 
4 Afwezigheden. 
Als je afwezigheid niet kon worden voorzien (bv. om medische reden), delen je ouders of jijzelf (bij meerderjarigheid) zo
vlug mogelijk de reden van je afwezigheid mee aan de directeur of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt telefonisch bij het
begin van de afwezigheid (voor 09.00 u), bij terugkomst van de leerling wordt de reden schri elijk beves gd zoals
voorzien in het algemeen reglement. Hou er rekening mee dat indien je ongewe gd afwezig bent op een toets of een
examen, je voor de toets of het examen een nul behaalt. 
5 Agenda. 
Gebruik de agenda van de school die bij het begin van het schooljaar wordt aangekocht. De agenda is het
communica emiddel tussen de school en je ouders. Je hebt je agenda elke dag en elke les bij en toont je agenda op
verzoek van de direc e of elk ander personeelslid. De agenda is een officieel document en geen persoonlijk dagboek.
Zelfklevers, foto's, tekeningen of allerlei persoonlijke notities, op de buiten- en binnenkant, horen er niet thuis. 
Wij dringen erop aan dat je elke dag, tenzij in geval van overmacht, je agenda aan je ouder(-s) voorlegt.

7 Avondstudie. 
Je ouders kunnen je op schri elijk verzoek in de avondstudie laten blijven tot maximum 17.00 u, behalve op woensdag en
vrijdag (tot 16.15 u).

8 Bibliotheek - Internet. 
Sommige leerkrachten beschikken over een vakbibliotheek. Je kunt er boeken ontlenen volgens de door je leerkracht
opgestelde schikkingen. Enkel onder de leiding van een personeelslid kan binnen de school gebruik gemaakt worden van
het internet voor een correct deontologisch gebruik (in functie van de pedagogische doelstellingen).

9 Binnen- en buitenschoolse activiteiten (intra- en extramurosactiviteiten). 
Deze worden als schoolse ac viteiten beschouwd. Tijdens deze ac viteiten zijn de leerlingen verzekerd als ze doorgaan
onder toezicht van personeelsleden met toelating van de directie. Automatisch is het schoolreglement van toepassing.

10 Contact met de directie. 
Leerlingen: indien je één of ander erns g probleem hebt, kan je jdens de pauzes, voor en na school of op afspraak
terecht bij de directie. 
Ouders: in geval van problemen kan je steeds telefonisch of via mail terecht bij de directie, ofwel persoonlijk na afspraak.

11 Diefstal. 
Neem de nodige voorzorgen om diefstal te voorkomen. Breng geen grote geldsommen of dure voorwerpen mee naar de
school indien dit niet nodig is. Hou je geld steeds op zak. Indien gewenst geef je je uurwerk of andere voorwerpen jdens
de les L.O. in bewaring bij de leerkracht. Laat geen voorwerpen na de lesuren in de lokalen liggen. Leg een slot om je fiets
of bromfiets. Meld elke diefstal onmiddellijk bij de direc e. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal en het
inschakelen van een verzekering is uitgesloten.
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12 Examens. 
De voorbereiding van de examens begint reeds bij de eerste les. Volg steeds aandach g de lessen, studeer regelma g en
maak s pt de opgelegde taken. Je ouders kunnen bij de direc e een aanvraag tot bijwerking indienen indien er
achterstand is die niet te wijten is aan gebrekkige inzet. In de week voor de examens wordt de leerstof nauwkeurig
omschreven en kunnen typevragen behandeld worden. Tijdens de examenperiode moeten er heel wat inspanningen
geleverd worden. Maak een planning voor je studiewerk. Werk hard en regelma g maar neem ook voldoende rust. Ook je
ouders worden verzocht te zorgen voor een rus ge sfeer in het gezin. De examenregeling wordt je ruim vooraf
meegedeeld. Er worden twee reeksen voorzien. 
De 1ste reeks valt voor de kerstvakantie, de 2de reeks voor de zomervakantie. 
In sommige klassen worden nog de verplichte geïntegreerde proeven afgenomen (6 BSO/TSO en 7 BSO) of
onderzoekscompententies (6 ASO). 
Na de examens zijn de leerlingen vrij behalve voor het inleveren van boeken, de proclama e of andere geplande
schoolactiviteiten (data worden schriftelijk meegedeeld). 
De examens worden in principe in de voormiddag afgenomen. De leerlingen mogen in de examenperiode de school niet
verlaten vóór 11.55 u, behalve in uitzonderlijke gevallen en dit ten vroegste om 10.05 u. In de namiddag ben je thuis om
de examens voor te bereiden. Mondelinge proeven kunnen ook in de namiddag afgenomen worden. In dit geval wordt in
onderling overleg met je leerkracht een jdsschema opgesteld. Je komt naar school tegen het jds p dat het examen
afgelegd wordt. Je hebt steeds je agenda bij om te noteren wanneer je de school verlaat na een schri elijke proef of
mondeling examen. De leerkracht parafeert en je ouders tekenen ter controle. Bij het afleggen van de examens heb je
alleen de noodzakelijke benodigdheden bij: papier dat vooraf door je leerkracht geparafeerd wordt en schrijfgerief.
Boekentassen worden buiten het bereik van de leerlingen geplaatst. 
Voor de schikkingen van eventueel bijkomende proeven (herexamens) en de daaraan verbonden uitgestelde
eindbeslissing verwijzen wij naar punt "Uitstel" op p. 23 van het algemeen schoolreglement.

13 Houding en gedrag. 
Gedraag je steeds voornaam en beleefd, dit betekent niet roepen, eren, spuwen, vloeken, gooien met “projec elen”.
Gebruik geen vulgaire woordenschat. Spreek steeds beschaafd met directie, personeel en medeleerlingen. 
Het Nederlands als instructietaal en enige communicatietaal. 
Het taalbeleid op school zorgt ervoor dat anderstalige leerlingen, taalzwakke leerlingen en leerlingen met taalstoornissen
extra worden begeleid. Maar zelf kun je veel bereiken als je in alle omstandigheden nauwkeurig en in goed Nederlands
probeert te formuleren wat je bedoelt. De communica e met de ouders en verantwoordelijken gebeurt in het Nederlands.
Ouders die geen Nederlands spreken, kunnen steeds een vertrouwenspersoon inschakelen. 
Wees ook beleefd tegenover het dienstpersoneel. Wees verdraagzaam voor de houding en de opva ngen van de
anderen. 
Mijd elke pesterij. Doe een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt. Gebruik nooit mentaal en fysiek geweld. Pesters
stellen zich bloot aan orde- of tuchtmaatregelen. 
Met gedrag en attitudes tijdens de lessen wordt rekening gehouden bij elk rapport dagelijks werk.

14 Huiswerk, taken, toetsen en examens. 
Deze worden gemaakt op de voorgedrukte bladen die door de school verkocht worden. De gevraagde gegevens worden
volledig ingevuld (niet in het rood). 
De leerling is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn/haar toetsen en taken voor dagelijks werk. Op deze manier
kunnen de leerlingen de taken en toetsen gebruiken om de examens voor te bereiden.

15 Inspraak van de leerlingen. 
Elk jaar wordt in de loop van september een leerlingenraad samengesteld met vertegenwoordigers uit de 2de en 3de
graad van de respectievelijke onderwijsvormen.

15 Leerstoornissen. 
Indien je een leerstoornis hebt, dan breng je je attest mee naar school en geef je dit af aan de coördinator
leerlingenbegeleiding. Er wordt dan een contract met je opgemaakt, samen met een medewerker van het CLB; waar een
aantal dispenserende en compenserende maatregelen in vastgelegd worden. Dit contract moet gevolgd worden door alle
leerkrachten. 
Het contract bevat volgende onderdelen: 
- Samenvatting van de bevindingen uit het onderzoek in verband met de leerstoornis. 
- De taakverdeling bij de aanpak (leerkracht/ouders/externe begeleiders). 
- De stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende maatregelen die door de klassenraad afgesproken
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werden. 
- De hulpmiddelen en materialen die de leerling zal leren gebruiken.

16 Milieu – netheid. 
Om het milieu voor iedereen aangenaam te houden is het nodig "milieubewust" te leven. Daarom worden alle lokalen,
toiletten, speelplaatsen, terreinen, meubilair en materialen gerespecteerd door ze net te houden. 
Op de speelplaats staan vuilnisbakken voor respectievelijk restafval en PMD. Gebruik ze! Doe je dat niet, dan kan jij
individueel aangeduid worden om de speelplaats schoon te vegen. Elke klas dient tijdens het schooljaar volgens het
opgestelde rooster in te staan voor het opruimen van de speelplaats. 
Bevuil je tafels en stoelen, ook in het schoolrestaurant, dan moet je die altijd zelf onmiddellijk schoonmaken. Beschadig
je banken, gordijnen, muren, schoolboeken, ... dan draai je op voor de kosten van het herstel. Zorg ook steeds voor
netheid wat betreft je kledij, schriften en leerboeken, … 
Let op je persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging.

17 Orde en tucht. 
Kom rechtstreeks van huis, bus of trein langs de kortste weg naar de school (vereist door de verzekering). Blijf
bijvoorbeeld niet staan aan het station of aan de ingang van de school. 
- 's morgens beginnen de lessen stipt om 08.25 uur en MOET iedereen op de speelplaats zijn om 08.20 uur. 
- 's middags hervatten we om 12.45 uur en is iedereen op de speelplaats om 12.40 uur. 
Volgende gradatie van sancties is voorzien wanneer men zonder geldige reden te laat komt: 
- 1ste maal: nota in agenda. 
- 2de maal: nota in agenda en telefoon naar de ouders. 
- 3de, 4de en 5de maal: nota in agenda, telefoon naar de ouders en op de dag zelf een lesuur in de avondstudie blijven. Er
wordt op het leerlingensecretariaat een etiket in je agenda geplakt. 
- vanaf de 6de maal = strafstudie op woensdagnamiddag. 
Er is elke dag vanaf 07.30 u opvang in de studie en vanaf 08.10 u mag je op de speelplaats. Fietsers en bromfietsers
leiden hun voertuig vanaf de poort aan de hand binnen en plaatsen het in de voorziene bergplaatsen. Op de terreinen van
de school wordt nooit gereden. Indien je met de auto of motor komt, plaats je je voertuig op de straat aangezien de
parking voorbehouden is voor het personeel. 
Enkel de leerlingen die in het 7de jaar BSO/TSO zitten, mogen hun auto op de kleine parking parkeren, mits een geldige
parkeerkaart die kan aangevraagd worden op het leerlingensecretariaat. 
Bij de belsignalen van 08.20 u, 10.15 u, 12.40 u en 14.25 u ga je onmiddellijk op de speelplaats op de aangeduide plaats
in de rij staan. Je gaat ordevol en zonder luidruchtig te praten met je leerkracht naar de klas. Bij afwezigheid van je
leerkracht blijf je op de speelplaats staan tot je door een opvoeder opgehaald wordt. Slechts bij uitzonderlijk guur weer
(regen, sneeuw, zeer koud, ...) wordt er verzameld in de polyvalente zaal op de aangeduide plaatsen. Bij het einde van de
lessen verlaat je de school ordelijk langs de voorgeschreven weg. De hoofdingang aan de Papiermolenstraat 103 is de
enige toegang en uitgang van de school. Bij eventuele verandering van lokaal gebeurt dit steeds in groep, ordelijk en vlug.
Je mag tijdens de pauzes niet zonder toezicht in de klas of in de gangen blijven. Indien je buiten de pauzes naar het
secretariaat wenst te gaan (ziek, ongesteld, ...) dan moet je toelating vragen aan de leerkracht of opvoeder die een geldig
briefje meegeeft. 
Buiten de pauzes mag je alleen naar de toiletten met de toelating van je leerkracht of opvoeder die je een
toelatingsbriefje meegeeft. Alleen tijdens de pauzes kunnen frisdranken gekocht worden aan de automaten. Het leeggoed
wordt onmiddellijk gedeponeerd in de containers. 
Indien je snoep gebruikt, wordt de verpakking in de voorziene afvalbakken geworpen. 
Je mag enkel met de toelating van de directie de school verlaten voor het einde van de lessen (verzekering!). Dit kan
alleen gebeuren in geval van ziekte of na voorafgaande schriftelijke aanvraag van je ouders. De schriftelijke toelating
wordt steeds door de ouders getekend en bij terugkomst onmiddellijk afgegeven. 
De omgang tussen jongens en meisjes moet vlot en hoffelijk verlopen. Op de school worden geen intieme
omgangsvormen geduld (bv. hand in hand lopen, "vrijen", ...). 
Wat niet nodig is voor het volgen van de lessen of storend kan werken laat je best thuis (bv. multimedia, ... ). In elk geval
is het gebruik tijdens les- en studie-uren verboden. Bij overtreding van die regel kunnen deze onnodige zaken je tijdelijk
worden ontnomen. 
Breng geen CD's, boeken, tijdschriften en publicaties mee die niet met je studies verband houden. 
Kostbare voorwerpen breng je niet mee naar school. Indien je dit wel doet, is de school niet verantwoordelijk voor diefstal
of verlies. 
Voorwerpen die kunnen kwetsen en/of door de wet verboden zijn, mag je niet bij hebben.

30



18 Oudercontact en opendeur. 
Oudercontacten gaan door na het eerste dagelijks werk, na het examen 1, na dagelijks werk 2 en op het einde van het
schooljaar. 
Je ouders kunnen een persoonlijke uitnodiging krijgen voor het oudercontact. Dit is een beslissing van de klassenraad en
je ouders dienen dit strikt na te leven. 
Op de opendeurdag moet je, indien je door je leerkracht met een opdracht belast wordt, aanwezig zijn om je opdracht uit
te voeren. De data worden tijdig meegedeeld.

19 Verandering van onderwijsvorm/studierichting. 
Verandering van onderwijsvorm of studierichting is mogelijk in het 3de, 4de en 5de jaar tot 15 januari. In het 6de jaar is
geen verandering van studierichting mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen. In het 7de S.O. kan slechts veranderd
worden tot 30 september. 
Er moet steeds rekening gehouden worden met een eventuele clausulering (oriënteringsattest B).

20 Verlaten van de school onder de middag. 
Er is een korte middagpauze van 50 minuten zodat slechts weinig leerlingen naar huis kunnen. De school kan enkel tijdens
de middagpauze verlaten worden als de leerling over een speciale middagkaart beschikt: 
- Alleen die minderjarige leerlingen wiens woonplaats zich op een aanvaardbare afstand van de school bevindt
(stadscentrum + de wijken Overpoort, Waaienberg en Solleveld evenals de deelgemeenten Overboelare en Nederboelare)
kunnen, mits schriftelijke toelating van de ouders, ‘s middags de school verlaten om thuis te gaan eten. Alleen die ouders
die binnen de vastgelegde sector wonen, krijgen een formulier "toelating school verlaten" dat zij, samen met een pasfoto,
op school moeten bezorgen. 
- Meerderjarige leerlingen zijn burgerlijk aansprakelijk voor hun daden en beslissen zelf of zij al dan niet op school blijven,
maar het is hen verboden om de middagpauzes door te brengen in drankgelegenheden. Ook zij dienen het formulier
"toelating school verlaten" op school te bezorgen, samen met een pasfoto. De ouders ondertekenen mee de toelating. 
De leerlingenkaart kan enkel bekomen worden onder de volgende voorwaarden: 
- Tijdens een persoonlijk contact met de directie ondertekenen de ouders (titularis ouderlijk gezag of meerderjarige
leerling) een verklaring, waarin zij met een gemotiveerde reden de toestemming geven aan hun zoon/dochter om tijdens
de middagpauze de school te verlaten. Bij deze gelegenheid wordt een recente pasfoto van de leerling overhandigd. 
- Wij stellen uitdrukkelijk dat de leerlingen onder de middagpauze in geen geval in spijshuizen, herbergen en
ontspanningsgelegenheden mogen vertoeven of ronddwalen in straten of op pleinen. 
- Zeer belangrijk in dit verband is de toepassing van de schoolverzekering. Deze kan enkel ingeroepen worden voor
verplaatsingen naar huis of naar het opgegeven adres (vermeld op de middagkaart). In alle andere gevallen komt de
schoolverzekering niet tussen omdat deze beschouwd worden als het zich onttrekken aan het schooltoezicht. 
- In geval van misbruik (niet naar huis of niet op de aangegeven plaats of niet tijdig terug zijn) kan de middagkaart (=
toestemming directie) worden ingetrokken met alle gevolgen van dien. 
? Het te laat komen van 's morgens geldt ook voor het te laat komen na de middagpauze. 
Na de Paasvakantie kunnen er geen middagkaarten meer aangevraagd worden.

21 Wetgeving bewaartermijn documenten. 
Het kan dat je je agenda, taken, huiswerken, toetsen, eindwerken, opdrachten en schriften van de studiejaren ter controle
moet voorleggen aan de leden van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Je moet alles kunnen voorleggen van het lopende schooljaar en het schooljaar voordien. Steek dus op het einde van een
schooljaar alles in één grote doos. 
De bewaartermijn loopt van 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarop de documenten betrekking
hebben. 
Wat je afgeeft aan je leerkracht wordt in het schoolarchief bewaard.

22 Vlotte communicatie.
Mondigheid veronderstelt ook dat je behoorlijk spreekt en het juiste taalregister hanteert. We spreken op school
ALGEMEEN NEDERLANDS. Het GOK-team op school zorgt ervoor dat anderstalige leerlingen, taalzwakke leerlingen en
leerlingen met taalstoornissen extra worden begeleid. Maar zelf kun je veel bereiken als je in alle omstandigheden
nauwkeurig en in goed Nederlands probeert te formuleren wat je bedoelt. 
De communicatie met de ouders en verantwoordelijken gebeurt in het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken,
kunnen steeds een vertrouwenspersoon inschakelen.

23 Waardering voor diversiteit.

31



We leven in een multiculturele samenleving. Samenleven en samenwerken met mensen uit een andere cultuur is voor
iedereen een verrijking. Elke vorm van racisme is verboden. Alle uiterlijke tekenen die wijzen naar racistische
groeperingen, ideeën, muziekstijlen enz. zijn niet toegelaten. 

Een gemeenschap, dus ook een school, kan maar goed functioneren wanneer alle mensen elkaar respecteren. Dit houdt in
dat de leerkrachten en leerlingen respect tonen voor ieders eigenheid, voor ieders seksuele geaardheid, voor ieders
levensbeschouwing.

24 Bewakingscamera's.
De school maakt gebruik van bewakingscamera's om ongewenste bezoekers te kunnen identificeren. De school kan ten
allen tijden gebruik maken van camerabewaking, hetzij tijdelijk, hetzij permanent en dit op alle locaties (behalve toiletten,
douche- en kleedkamers) van het schooldomein. De beelden zijn enkel bedoeld voor interne observatie tenzij er feiten
worden vastgesteld die in strijd zijn met de Belgische wetgeving. Indien dit laatste het geval is worden deze beelden
doorgegeven aan de bevoegde instanties.

25 Schooltoelage

Een schooltoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school te helpen dragen. Een
schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. De leerling moet les volgen aan
een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.  

Wie kan een toelage krijgen?  

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te
hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is.  

Bel naar het gratis infonummer 1700. Of kijk op www.studietoelagen.be.  

ICT-reglement
Reglement voor het gebruik van de ICT-infrastructuur  
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat dagelijks intensief wordt gebruikt. Om de goede werking van
het computerpark te kunnen garanderen, verwachten wij van jou dat je het ICT-reglement respecteren.  Dit reglement kan
worden nagelezen op de website van onze school (www.ka-geraardsbergen.be).  

Je krijgt ook toegang tot onze elektronische leeromgeving (Smartschool). Het gebruik van deze omgeving is ook
onderworpen aan een aantal regels. Deze zijn op hun beurt ook terug te vinden in het ICT-reglement.  

Eventuele overtreders zullen in overeenstemming met dit reglement gesanctioneerd worden.  

veiligheidsbeleid
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.  

In het kader van veiligheid, treft zij ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt
veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen
eerbiedigt en dat je je mee inzet 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.  

Omwille van de veiligheid blijf je niet hangen bij de schoolpoort en de omgeving van de school, voor of na de schooluren.
Personen vreemd aan de school mogen niet op de campus.  

Tijdens de recreatie blijft niemand in de lokalen/gangen. De toiletten zijn geen speelterrein, dus je blijft er niet langer dan
nodig. 

Heel belangrijk is dat je in de laboratoria en de computerklassen nauwkeurig de veiligheidsinstructies van de leerkracht
opvolgt. Het laboreglement dat van kracht is, wordt uitgehangen in elk labo en veiligheidsafspraken worden bij het begin
van het jaar door de leerkracht aan de leerlingen overhandigd.  
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In de didactische keuken is het reglement eveneens uitgehangen en ontvangen de leerlingen duidelijke
veiligheidsafspraken van de leerkracht bij het begin van het schooljaar.  

Skateboarden, hooverboards en inline-skates worden op het secretariaat achtergelaten bij aankomst op school en kunnen
daar afgehaald worden na het laatste lesuur.  
Gevaarlijke voorwerpen mogen niet naar de school meegebracht worden! Alle gevaarlijke voorwerpen met de bedoeling te
verwonden of te slaan worden door de directie in bewaring genomen en aan de politie overhandigd met het oog op
inbeslagneming.  

Bij niet-vrijwillige overhandiging en bij vaststelling van bezit van vuurwapens en verboden gevechtswapens worden de
politiediensten onmiddellijk verwittigd. Het bezit van vuurwapens en verboden gevechtswapens heeft altijd een
definitieve verwijdering tot gevolg.

Wat bij brand?  
Onze school heeft een evacuatiereglement. Tijdens elk schooljaar worden er twee evacuatieoefeningen gehouden die
nadien worden geëvalueerd i.s.m. de preventieadviseur van de SGR 20 en met de lokale brandweer.  

Te volgen richtlijnen in geval van brand of evacuatie (bij brand of rook alarm):  
• Blijf kalm.  
• Waarschuw onmiddellijk binnenpost 40 (bij afwezigheid: 41 – 42 – 53).  
• Laat alles liggen.  
• Sluit vensters en deuren, laat steeds de lichten branden.  
• Blijf samen en volg de leerkracht.  
• Ren niet.  
• Volg de signalisatie: uitgang – nooduitgang.  
• Ga naar de verzamelplaats: speelplaats.  
• Keer nooit terug.  
• Stel je alfabetisch op.

 

Schoolverzekering  
Je bent verzekerd tegen lichamelijk leed als gevolg van ongevallen tijdens de volledige schoolactiviteit (dus ook de
bijschoolse activiteiten onder toezicht van personeelsleden en met toelating van de directie) en op de normale weg
tussen huis en school. De verzekering betaalt de opleg na tussenkomst van het ziekenfonds. De burgerlijke
aansprakelijkheid is ook verzekerd voor de schoolactiviteiten en op de weg tussen school en huis.

Je bent verzekerd op weg van en naar de school. Maak je een niet te verantwoorden omweg of blijf je onderweg treuzelen
en heb je een ongeval, dan kun je geen beroep doen op de schoolverzekering.   

Bij een ongeval op school of tijdens schooluitstappen, op weg van en naar school dient men een aangifteformulier af te
halen op het secretariaat van de school.  
Het verzekeringscontract voorziet in de terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema
tot beloop van het eventuele overschot na tegemoetkoming van het ziekenfonds.  

Indien een leerling tijdens de lesuren ziek wordt of een verwonding oploopt, kan hij op school de eerste zorgen krijgen.
Indien nodig wordt hij naar een dokter, naar een ziekenhuis of naar huis gebracht. De ouders worden hiervan telefonisch
verwittigd.  

Na medische verzorging mag de leerling enkel naar huis na toestemming van de directie. De ouders worden verwittigd en
het uur van schoolverlaten wordt in de schoolagenda ingeschreven.  

Het niet opvolgen van het schoolreglement kan tot gevolg hebben dat het recht op tussenkomst van de schoolverzekering
wegvalt.  
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Afwezigheid

gewettigde afwezigheden
Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 

afwezig wegens ziekte

a) Verklaring door de ouders
Als je één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, dan volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd
door je ouders.

Een dergelijke verklaring kun je hoogstens viermaal per schooljaar afgeven en moet je indienen de eerste dag dat je terug
op school bent. 

b) Medisch attest
Een medisch attest is nodig:

als je langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent (ook bij verlenging);
als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van je ouders hebt ingediend voor een ziekteperiode van
één, twee of drie kalenderdagen;
als je ziek bent tijdens examenperiodes of tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes.
bij afwezigheid wegens ziekte bij extra-muros uitstappen.   
als je moederschapsverlof opneemt. 

Het medisch a est moet je indienen de eerste dag dat je terug op school bent. Als je langer dan en opeenvolgende
lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen.

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:
uitgereikt wordt door een in België of in het buitenland geves gde geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater,
orthodon st, tandarts of door de administra eve diensten van een in België of in het buitenland geves gd
ziekenhuis of van een erkend labo;  
(!) Een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch a est uitreiken. Als je toch daar in behandeling bent, dan
zal deze arts een verklaring moeten invullen die samen met de CLB-arts is opgesteld.  
duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;  
de relevante iden fica egegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en R IZ IV-nummer (voor
België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker;  
aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen;  
de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel vermelding van voor- of namiddag.   

Als de rechtsgeldigheid van je medisch attest twijfelachtig is, beschouwen we jouw afwezigheid als spijbelen.
Een medisch attest is twijfelachtig als:

het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer die schrijft "dixit de patiënt";
het attest geantedateerd is of de begin- en einddatum ogenschijnlijk werden vervalst;
het a est een reden vermeldt die niets met je medische toestand te maken hee  zoals de ziekte van één van je
ouders, hulp in het huishouden, e.d.

Bij een twijfelach g medisch a est kan de school contact opnemen met de C LB-arts van de school. De C LB-arts kan dan
contact opnemen met jouw behandelende arts om je dossier te bespreken/aan te kaarten. Rekening houdend met de
deontologische artsencode kunnen beide artsen jouw zaak verder opvolgen.

Als je door een medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch a est met de verschillende
data. Ook als je chronisch ziek bent en niet voor elke afwezigheid een doktersconsulta e nodig hebt, kan één medisch
a est volstaan. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de C LB-arts. Als je dan effec ef als gevolg van je chronische
ziekte afwezig bent, volstaat een attest van je ouders.

afwezig tijdens de lessen lichamelijk opvoeding en sportactiviteiten op school
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Als je niet kunt deelnemen aan bepaalde oefeningen, moet de huisarts jou een uniform “medisch a est voor de lessen
lichamelijke opvoeding en sportac viteiten op school” meegeven. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding
uitmaken wat je wel en niet kunt doen in de lessen. De school kan voor een theoretische invulling van de cursus zorgen.

Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet je behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het
CLB aan de arts om je toestand opnieuw te evalueren.

topsport
Als de selec ecommissie jou in het kader van een topsportconvenant voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A
of B hee  toegekend, dan mag je een maximum aantal halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn om te kunnen
deelnemen aan tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages onder verantwoordelijkheid van de betrokken
sportfederatie.
Je wekelijkse trainingen komen hiervoor niet in aanmerking. Je afwezigheid wordt vastgelegd en de betrokken
sportfederatie bezorgt een attest aan de school.
Het maximum aantal halve lesdagen verschilt naargelang je topsportstatuut, de studierich ng of school en de graad waar
je ingeschreven bent:

Leerlingen met een A-statuut ingeschreven in een studierich ng (tweede of derde graad) met de component
topsport: 130 halve lesdagen;
Leerlingen met een A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school met topsport (eerste leerjaar of
basisoptie topsport): 90 halve lesdagen;
Leerlingen met een B-statuut al dan niet ingeschreven in een studierich ng (tweede of derde graad) met de
component topsport en leerlingen met een A-statuut ingeschreven in een andere studierich ng (tweede of derde
graad) dan een studierichting met de component topsport (al dan niet topsportschool): 40 halve lesdagen;
Leerlingen met een B-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school al dan niet met topsport en leerlingen
met een A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school zonder topsport: 40 halve lesdagen.

topcultuur
Als de selec ecommissie voor het topkunstenstatuut jou een topkunstenstatuut A of B hee  toegekend, dan kan diezelfde
commissie jou het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kunt deelnemen aan wedstrijden,
stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

afwezig om één van de volgende redenen
Mits je op school (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een officieel document met de reden van je
afwezigheid afgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende redenen:

om feestdagen te beleven die inherent zijn aan jouw door de Grondwet erkende levensbeschouwing. Je ouders
moeten verklaren dat je de feestdag effec ef zult meebeleven. Deze verklaring moet je al jd voorafgaand aan de
feestdag op school afgeven;
om een begrafenis- of huwelijksplech gheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die
onder hetzelfde dak woont;
om een familieraad bij te wonen;
om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;
omdat je onderworpen bent aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;
om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vol jds secundair
onderwijs;
om als zetelend lid deel te nemen aan ac viteiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de
Vlaamse Scholierenkoepel vzw.

afwezig met toestemming van de school
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afwezig met toestemming van de school
Ben je om een andere reden dan de hiervoor opgesomde gewe gde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van
de school en mits je (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een officieel document afgeeft.

Alvorens te beslissen of jouw afwezigheid wordt toegestaan, zal de school rekening houden met jouw belang als leerling,
maar ook met het algemene belang van de school.

Jouw afwezigheid is in deze gevallen geen recht.

bij laattijdige inschrijving in de school;  
bij afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van
het lesprogramma, bv.:  

bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;  
na je individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;  
om deel te nemen aan een time-out programma;  
als je in een leerjaar zit waarin je normaal een diploma secundair onderwijs zal behalen: om jdelijk
opleidingsonderdelen hoger onderwijs te volgen;  
om deel te nemen aan een (buitenlandse) gestructureerde individuele leerlingenmobiliteit (Erasmus+).  

bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma: de
school kan onder strikt bepaalde voorwaarden vrijstellingen verlenen;  
bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het
lesprogramma en de verplichte vervanging door een alterna ef programma: de school kan je vrij stellen van het
volgen van bepaalde programmaonderdelen van om het even welk structuuronderdeel mits je al eerder geslaagd
bent in het secundair onderwijs voor diezelfde programmaonderdelen en mits de toela ngsklassenraad een
guns ge beslissing neemt na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van het voorafgaand
schooljaar;  
bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het
lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van hoogbegaafdheid, jdelijke
leermoeilijkheden of leerachterstanden en de verplichte vervanging door een alternatief programma;   
bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het
lesprogramma als specifieke maatregel voor zieke leerlingen of bij / na een ongeval;  
bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van bepaalde doelen van het curriculum voor kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften.  
bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het
lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van uitzonderlijke ar s eke of spor eve talenten
van de leerling;   
bij de spreiding van de studieduur van een opleiding Se-n-Se en een module van de opleiding HBO verpleegkunde
over het dubbele van de gebruikelijke studieduur;  
bij de spreiding van de studieduur van een opleiding over een langere dan de gebruikelijke studieduur (hetzij van
één leerjaar over twee schooljaren, hetzij van één graad over drie schooljaren) als specifieke maatregel in geval
van ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften;  
bij afwezigheden die verband houden met revalida e binnen of buiten de school jdens de lesuren uitgevoerd door
schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemach gd zijn, bij behandeling na ziekte of ongeval of bij
behandeling van een stoornis.  

onderwijs voor zieke leerlingen - tijdelijk onderwijs aan huis
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onderwijs voor zieke leerlingen - tijdelijk onderwijs aan huis
Je hebt recht op onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs of een combina e van beide wanneer je een rela ef
lange periode of herhaaldelijk jdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof, zodat je

jdelijk onmogelijk of minder dan hal ijds de lessen op school kunt volgen. Als je aan de voorwaarden voor jdelijk
onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs voldoet, zal de school je ook wijzen op dit recht.

Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen, organiseert de school onderwijs
aan huis. Het tijdelijk onderwijs aan huis omvat vier lesuren per week.

Voorwaarden
Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je bent een regelmatige leerling in het secundair onderwijs;
Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof (als je
eventueel van school verandert, loopt deze wach jd gewoon door). Als je de lessen opnieuw op school bijwoont,
maar binnen een termijn van drie maanden weer afwezig bent wegens ziekte of ongeval, geldt er geen wach jd,
maar gaat het tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.  

Bij het vaststellen van de 21 kalenderdagen worden vakan eperiodes meegeteld. De 21 kalenderdagen
kunnen ook geheel of gedeeltelijk in het vorige schooljaar doorlopen zijn.  
Bij het vaststellen van de termijn van 3 maanden bij herval in ziekte, worden vakan eperiodes niet
meegeteld.  

Of je bent chronisch ziek, d.w.z. voor je ziekte is een con nue of repe eve behandeling van minstens 6 maanden
noodzakelijk (bv. nierpatiënt, astmapatiënt).

Als je afwezig bent door een chronische ziekte, ben je vaak afwezig zonder dat dit verlet 21 ononderbroken
kalenderdagen duurt. Ook dan heb je recht op jdelijk onderwijs aan huis, a rato van vier wekelijkse lesuren
per opgebouwde schijf van negen halve schooldagen afwezigheid. Deze negen halve schooldagen
afwezigheid hoeven niet aaneensluitend te zijn.  
Je ouders moeten een schri elijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Als het om een eerste
aanvraag in het schooljaar gaat, moet er een a est van een geneesheer-specialist bij zijn. Het a est moet
het chronisch ziektebeeld bevestigen en vermelden dat je onderwijs mag krijgen.   
Als je in hetzelfde schooljaar weer afwezig bent door dezelfde chronische ziekte, is er wel een nieuwe
aanvraag nodig, maar geen nieuw medisch attest. Hetzelfde geldt als je afwezigheid verlengd wordt.   

Je ouders dienen een schri elijke aanvraag in bij de school, samen met een medisch a est waaruit blijkt dat je
onmogelijk hal ijds of meer naar school kan maar wel onderwijs mag krijgen. Tijdelijk onderwijs aan huis kan dus
ook als je wél gedeeltelijk de lessen op school kan bijwonen, zij het minder dan hal ijds (= minder dan 5 halve
lesdagen). Ben je niet chronisch ziek, dan volstaat een medisch a est van je huisarts; ben je chronisch ziek, dan is
een medisch attest van een geneesheer-specialist verplicht.
Als je afwezigheid langer duurt dan voorzien, moeten je ouders een nieuwe aanvraag en een nieuw medisch a est
indienen. Als je chronisch ziek bent is enkel een nieuwe aanvraag voldoende.
De afstand tussen de school en je woonplaats mag maximum en kilometer bedragen. Als de afstand tussen de
school en de plaats waar je verblij  meer dan 10 km bedraagt, kunnen wij op vrijwillige basis jdelijk onderwijs aan
huis organiseren. Wij zullen dan zelf een afstandsregeling treffen die ervoor zorgt dat elke leerling gelijk behandeld
wordt. 

Let op: als je ingeschreven bent in een voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs (ASO of KSO), een Se-n-Se (TSO of
KSO) of in een HBO-opleiding Verpleegkunde, dan heb je geen recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Ben je opgenomen in een ziekenhuis, een preventorium, een residen ële se ng waaraan een ziekenhuisschool
verbonden is of in een K-dienst (“dienst met onderwijsbehoe e” in de kinderpsychiatrie), dan is onze school niet meer
verplicht om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren. Het synchroon internetonderwijs kan wel verder lopen.

Als je tussen twee behandelingen of jdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool
aansluitend onderwijs aan huis organiseren, indien aan alle voorwaarden voldaan is (zie hierboven).

moederschapsverlof
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moederschapsverlof
Als zwangere leerling heb je recht op moederschapsverlof van maximaal één week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
en maximaal negen weken na de effec eve bevalling. Je behoudt het statuut van regelma ge leerling en hebt recht op
tijdelijk onderwijs aan huis, voor zover je aan de voorwaarden voldoet.

Als je moederschapsverlof wenst op te nemen, is een medisch attest vereist.

problematische afwezigheid
De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te waarborgen. Ongewettigd
afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Wanneer je toch ongewettigd afwezig blijft, zal de
school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

Als wij vaststellen dat je spijbelt, nemen wij contact op met je ouders. Blijf je verder spijbelen, dan contacteren wij, in
ieder geval na vijf halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt.
Geregeld te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder ongewettigde
afwezigheid.

Problematische afwezigheden kunnen er ook toe leiden dat je schooltoelage moet worden terugbetaald.

Uitzonderlijk kan de school beslissen jou uit te schrijven.

Het aantal problematische afwezigheden dat je in de loop van het schooljaar hebt opgebouwd, wordt overgedragen als je
van school verandert. Het is niet mogelijk om je hiertegen te verzetten.

Op regelmatige basis zal de leerlingenbegeleiding je wijzen op je onwettige afwezigheden.  
Bij 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid worden je ouders via een brief op de hoogte gebracht. In de brief wordt ook
vermeld dat je vanaf 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid doorverwezen wordt naar het CLB. Van je ouders verwacht
men dat er een schriftelijke, persoonlijke of telefonische verantwoording komt over je ongewettigde afwezigheid.   

Als je tien halve lesdagen gespijbeld hebt, sturen we terug een brief naar je ouders en schakelen wij het begeleidend CLB
in en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Deze problematische afwezigheid, waaronder het spijbelen valt, kan
enkel door onze school gewettigd worden op basis van een concrete leerlingbegeleiding. Deze afwezigheden neem je mee
als je eventueel van school verandert.  

Als je problematische afwezigheid blijft duren en als jij of je ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB, kun je een
huisbezoek van hen verwachten van hen. Indien er na het huisbezoek geen verandering komt in je spijbelgedrag, schakelt
de school de politie in om eventueel een huisbezoek te brengen.  

Het manifest gebrek aan medewerking vanwege de ouder(-s) kan opgevat worden als een onterecht niet aanvaarden van
het schoolreglement en aanleiding geven tot de automatische uitsluiting van de leerling.  

Bij 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid melden wij dit aan de overheid. Wij moeten dit doen als je meer dan 30 al
dan niet gespreide halve lesdagen problematisch afwezig bent. Je ouders worden ook hiervan ingelicht. Wij moeten
immers rekening houden met de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Bovendien hebben je ouders het recht op
inzage en verbetering van die leerlinggegevens die met de morele en/of fysieke integriteit te maken hebben. Volgens de
bepalingen inzake openbaarheid van bestuur kunnen zij dit vragen.  

Bij zeer ernstige problematische afwezigheid en als al onze begeleidingsinspanningen tevergeefs waren, of als zelfs blijkt
dat je spoorloos bent, kunnen wij beslissen om je uit te schrijven.   

Enkel gewettigde afwezigheden worden aanvaard, dat is de regel. Als wij bijvoorbeeld vaststellen dat er bij afwezigheid
wegens ziekte geknoeid werd met medische attesten, zullen wij die afwezigheid benaderen als een problematische
afwezigheid.  

afwezig tijdens extra-muros activiteiten
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afwezig tijdens extra-muros activiteiten
Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan de extra-murosactiviteiten. Alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden buiten je
school of een vestigingsplaats van jouw school, zijn extra-murosactiviteiten:  

lessen die gevolgd worden in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken
(het begrip "school" slaat hier NIET op een reguliere onderwijsinstelling);  
alle binnen-of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten.  

Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse extra- murosactiviteiten, op voorwaarde dat jouw ouders - of
jijzelf als je meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken activiteit schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar
maken aan de directeur. Ook als je niet over de nodige reisdocumenten kan beschikken, heb je het recht niet deel te
nemen aan een buitenlandse extra-murosactiviteit.  

De school gaat ervan uit dat je door het schoolreglement te ondertekenen ermee instemt om deel te nemen aan alle
extra-murosactiviteiten.  

Als je niet deelneemt, moeten je ouders - of jijzelf als je meerderjarig bent - dit vooraf schriftelijk en op
gemotiveerde wijze aan de directeur melden.   
Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven aansluitend bij de extra-
murosactiviteit; je bent verplicht die uit te voeren. Jouw aanwezigheid op school is vereist.  
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CLB

Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Oudenaarde-Geraardsbergen werkt samen met jouw school.  

http://www.clboudenaarde.be/go/index.php  

Hoofdzetel  
CLB GO! Oudenaarde-Geraardsbergen  
Eindrieskaai 11, 9700 Oudenaarde  
Telefoonnummer: 055 33 74 70  

 website: www.clboudenaarde.be 

directeur: Nils Strumane  
e-mail: Nils.strumane@clboudenaarde.be  

kwaliteitscoördinator: Leen Van der Linden  
e-mail: Leen.van.der.linden@clboudenaarde.be  

  

 

Vestigingsplaatsen  
Geraardsbergen  
Kattestraat 5, 9500 Geraardsbergen  
Telefoonnummer: 054 41 12 84  
Zottegem  
Wurmendries 44, 9620 Zottegem  
Telefoonnummer: 09 360 14 15  
Ronse  
IJzerstraat 10, 9600 Ronse  
Telefoonnummer: 055 21 30 78  

De teamleden die jouw school bedienen vind je terug op de schoolwebsite.

Het CLB en zijn werkingsprincipes

wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?
Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen
verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven. 

We bekijken samen met jou hoe het C LB precies werkt. We geven ook meer uitleg over het Decreet rechtsposi e
minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB’s en het beroepsgeheim.  
  
Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de
meerderjarige leerling zelf.

werkingsprincipes
In onze samenwerking met jouw school, je ouders én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden.
Principes noemt men ook wel grondbeginselen of belangrijke regels:  
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We werken onafhankelijk. Jouw belang staat centraal.  
We werken kort bij leerlingen en scholen.  
We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen.  
We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen.  
Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.  
Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code).  
We respecteren de waarden die jouw school je wil meegeven.

Vooraleer we je hieronder meer informa e over de C LB-werking geven, willen we nog het volgende zeggen: Indien we in
deze tekst spreken over ouder(s), dan bedoelen we de ouder(s) en eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de
meerderjarige leerling zelf.

mission statement
Alle principes waaraan de C LB’s zich houden staan opgesomd in een document. Dat document noemen we het ‘Mission
statement’.

Maar laat het maar even liggen. We vertalen het begrijpelijk voor jou over de hele tekst. Ook zeggen we je vaak waar
meer makkelijke informatie staat.

decreet Rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp
In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informa e, e.d. Al deze rechten staan
vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.  
  
Meer informatie vind je in de volgende brochures:

‘Je rechten tijdens onze begeleiding’ (voor leerlingen). 
‘Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp: een gids voor ouders.'

deontologische code CLB
C LB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk
CLB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.  
  
De volledige ‘Deontologische code voor de CLB-medewerker’ vind je hier.

beroepsgeheim
Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je aan het C LB-team
dingen in vertrouwen kunt vertellen. De C LB-medewerkers moeten jouw informa e vertrouwelijk behandelen. Z ij mogen
die informa e niet zomaar met anderen delen. In een aantal situa es kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of
met de school. Ze doen dit al jd in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het C LB-team besluiten om het
beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.

Voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a. geldt het ambtsgeheim, zij moeten discreet met gegevens omgaan, maar
moeten een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega’s, aan de politie, enz.

Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij je CLB-medewerker.

Leerlingenbegeleiding door het CLB

Leerlingenbegeleiding door het CLB
Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.

Wij kunnen leerlingen kortdurend begeleiden. In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding:
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de vraaggestuurde begeleiding;
de verplichte begeleiding.

De school en het CLB maken afspraken over hoe ze samenwerken.

Vraaggestuurde begeleiding
Wat is vraaggestuurde begeleiding?
Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat jij, je ouders of de school ons iets vragen. Soms
wachten we die vraag ook niet af en stellen we zelf al begeleiding voor. We doen dat als we na een gesprek met de
school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of dat je niet goed in je vel zit.

Onze vraaggestuurde begeleiding draait rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of school hebben er
altijd mee te maken. We sommen ze hieronder op met extra uitleg.

Leren en studeren
Bij het C LB kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over jouw studiemethode, voor een diagnose en gesprekken over
je studiemo va e. Ook kunnen we samen met jou nagaan wat je nodig hebt om zo goed mogelijk aan de lessen
deel te nemen.
Onderwijsloopbaan 
Het CLB geeft bijvoorbeeld uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.
Preventieve gezondheidszorg 
Preven eve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Officieel zijn dat systema sche
contacten. Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terechtkunt met vragen over veilig vrijen, seksualiteit,
gezonde voeding, enzovoorts.
Psychisch en sociaal functioneren 
Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je faalangst? Je kunt ermee
bij ons terecht.

Natuurlijk kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen.

Onze vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We
gebruiken hierbij de volgende regel:

Ben je zelf 12 jaar of ouder én bekwaam? Dan geef je zelf wel of geen toestemming.
Ben je jonger dan 12 jaar én niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven.

Meer uitleg over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker.

Onze begeleiding is handelingsgericht!
Wij werken ‘handelingsgericht’ en passen ook daarbij belangrijke regels toe.

Bijvoorbeeld:

We houden er al jd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij jou alleen’ ligt. We
bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, enzovoorts.
We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.

Elke begeleiding verloopt in ‘fasen’. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. En het helpt om
goed samen te werken.

We werken binnen een zorgcon nuüm. Dat betekent dat we van heel weinig tot heel veel zorg kunnen bieden. We kiezen
ervoor de ‘minst ingrijpende hulp’ aan te bieden. We gaan na welke hulp jou het meest kan vooruithelpen.

Bijvoorbeeld: 

Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een andere dienst, zoals een centrum voor
geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn.
Je hebt het moeilijk met lezen en spellen. Soms gaan we spreken met de school en krijg je andere leerstof of bijles.
Soms zal hulp van iemand anders nodig zijn, bijvoorbeeld een logopedist buiten de school.

Verplichte leerlingenbegeleiding
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Voor sommige vormen van begeleiding hebben we geen toestemming van jou, je ouders en/of de school nodig. Dan is
medewerking verplicht.  
  
Het gaat meer bepaald om begeleiding in het kader van:  

de controle op de leerplicht;  
de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB;  
de preventieve gezondheidszorg.

Ook bij deze begeleiding gaan we handelingsgericht te werk.

leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht

De overheid wil dat alle leerplich ge kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat
leerlingen ‘ongewe gd’ van school blijven. Meer informa e over gewe gde afwezigheden vond je al op een andere
plaats in het schoolreglement.

De overheid verplicht C LB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te werken. Als het ooit
gebeurt dat je de school verzuimt, willen we samen met jou (en je ouders, je school en mogelijk anderen) uitzoeken
waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierich ng
volgen. Misschien kun je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen … Daar proberen we dan
samen een oplossing voor te vinden.

Signaalfunctie & consultatieve leerlingenbegeleiding  
Als een C LB noden vaststelt bij leerlingen of vaststelt dat de leerlingenbegeleiding niet goed loopt, brengt het de
school hiervan op de hoogte. Dit noemen we ‘signaalfunctie’.  
Consulta eve leerlingbegeleiding wil zeggen dat het C LB door hulp aan de school (leerkracht zorgcoördinator, e.a.)
ondersteuning aan een of meer leerlingen probeert te geven.

preventieve gezondheidszorg
De preven eve gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, bevorderen en beschermen. Een
goede gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan.

Een van de manieren waarop een C LB dit doet, zijn de medische onderzoeken die met een vaste regelmaat worden
uitgevoerd. Meewerken aan deze onderzoeken is bij wet verplicht.

We maken een onderscheid tussen eerder uitgebreide onderzoeken en kleinere korte onderzoeken.

verplichte medische onderzoeken = algemene en gerichte consulten
algemene en gerichte consulten
Aan een aantal medische onderzoeken ben je verplicht om deel te nemen. Het gaat hier om de ‘algemene consulten’ en
de ‘gerichte consulten’.

Algemene consulten: jdens een algemeen consult onderzoekt een arts of een verpleegkundige alle leerlingen van
een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde lee ijd (buitengewoon onderwijs). Het algemeen
consult hee , naargelang de lee ijd, aandacht voor aspecten van groei en ontwikkeling van de leerlingen (groei,
taal, motoriek, sociale en emo onele ontwikkeling, enz.). De algemene consulten vinden plaats in de gebouwen van
het CLB. Het kan soms ook op een andere plaats met ‘een medisch circuit’ zijn.  
Gerichte consulten: jdens een gericht consult onderzoekt een arts of verpleegkundige alle leerlingen van een
bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde lee ijd (buitengewoon onderwijs). Het gericht consult is
minder uitgebreid en richt zich naargelang de lee ijdscategorie op bepaalde aspecten van groeien en ontwikkelen
(groei en gewicht, visuele func e, kleurenzin, oogstand, gebit, enz.). De gerichte consulten kunnen op school of in
het CLB plaatsvinden. 

De deelname aan deze onderzoeken is door de overheid verplicht.
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Doel van het onderzoek is niet een gezondheidscheck maar wel je groei en ontwikkeling op te volgen en die aspecten van
je gezondheid te controleren die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze onderzoeken willen we
problemen vaststellen die bij de huisarts of de gewone dokter niet systema sch worden gecontroleerd en die je soms zelf
nog niet hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld: een gehoordaling, een verminderd zicht (slechter zien), een bezorgdheid over een
aspect van de ontwikkeling. Als wij ze tijdig vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

Even belangrijk voor ons is of een kind zich lekker voelt in zijn vel (psychosociale ontwikkeling).

aanwezigheid ouders bij de medische onderzoeken
We hebben graag dat ouders de onderzoeken van hun kinderen in het kleuteronderwijs bijwonen. Dat geldt zowel voor het
gewoon als voor het buitengewoon kleuteronderwijs.

verzet tegen onderzoek door een bepaalde arts van het CLB
Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een arts van het C LB. In dat geval mag je zelf ‘verzet aantekenen’
tegen het onderzoek als je 12 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 12, dan moeten je ouders verzet aantekenen.
Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het C LB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van
het C LB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het C LB. In het laatste geval krijg je een ontvangstbewijs.
De brief moet gedateerd en ondertekend zijn!
Dit verzet heeft wel enkele gevolgen:

Je moet het onderzoek door een andere arts laten uitvoeren
ofwel een andere arts van ons CLB;
ofwel een andere arts van een ander CLB naar keuze;
ofwel een andere arts die geen C LB-arts is. Deze arts moet wel over het juiste bekwaamheidsbewijs
beschikken, het diploma master na master in de jeugdgezondheidszorg.

Het onderzoek moet plaatsvinden:
ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;
ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB.

Als het onderzoek uitgevoerd wordt door een arts van een ander C LB of een arts die geen C LB-arts is, dan
moeten de gegevens binnen de vijftien dagen na het onderzoek aan het CLB bezorgd worden.
Als het onderzoek door een arts wordt uitgevoerd die geen C LB-arts is, dan zijn de kosten van het onderzoek
voor jou en je ouders.
Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling door de andere arts moeten worden onderzocht is
te raadplegen op deze internetpagina over verplichte medische begeleiding voor een CLB. Hier vind je ook het
model van verslaggeving voor de arts die het onderzoek uitvoert. Vraag dan aan de arts om dit model te
gebruiken.

Leerlingen of ouders tekenen soms verzet aan. Ze laten dan het onderzoek elders uitvoeren. We raden dit verzet stellig af:
het vraagt een hele procedure voor jou, medeleerlingen van je klas zi en met vragen, enz. Als je je niet goed voelt bij het
onderzoek is het beter om er eerst met ons over te praten. Misschien vinden we samen wel een oplossing waar jij je goed
bij voelt.

besmettelijke ziekten
Besme elijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n
plaats. Soms moet de C LB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besme elijke ziekte op school te helpen
voorkomen. Heb jij of hee  iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat
die informa e snel tot bij de C LB-arts komt. Dit kan op drie manieren: je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder
het CLB informeert, je informeert zelf het CLB of jouw huisarts verwittigt het CLB.

Bof (dikoor)
Maag-darminfecties / voedselvergiftiging
Buiktyfus
Difterie
Hepatitis A 
Hepatitis B
Hersenvliesontsteking (meningitis)
Kinderverlamming (polio)
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Kinkhoest (pertussis)
Krentenbaard (impetigo)
Mazelen
Rode hond (rubella)
Roodvonk (scarlatina)
Schimmelinfecties
Schurft (scabiës)
Tuberculose
Windpokken (varicella, waterpokken)
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.

Je bent verplicht om deze besme elijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen en om mee te werken
aan de maatregelen die getroffen worden om te helpen voorkomen dat sommige besme elijke ziekten zich op school
verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook wel profylactische maatregelen.

vaccinaties
Het CLB biedt de vaccins van het vaccinatieprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gratis aan.

Bij elk medisch onderzoek wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccina es gekregen hebt. Is dit niet het geval, dan
word je verwittigd en kan het CLB inhaalvaccinaties aanbieden.
  
Het C LB biedt de vaccina es gra s aan, maar je bent niet verplicht om erop in te gaan. Het C LB vaccineert enkel na
schriftelijke toestemming. De toestemming wordt gegeven door de ouder, voogd of mature leerling.
  
Voor sommige studierich ngen kunnen bepaalde vaccina es wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere
regelgeving - de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

individueel onderzoek
We kunnen ook een niet-verplicht individueel onderzoek uitvoeren. Dan onderzoeken we alleen jou. Dit kan in de
volgende gevallen:

We doen nazorg na een consult.
We onderzoeken je op jouw eigen vraag, van de school of van je ouders.
We doen dit omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.

verandering van school en CLB
Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en
verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blij  zo tot je in een nieuwe school met een ander C LB bent
ingeschreven.
Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school gevonden hebt. Bij
het zoeken naar een nieuwe school  moeten je ouders en jij wel actief meewerken.

Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-
decreet) en Ondersteuningsmodel

opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en (M-
decreet)
inleiding
Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. We streven ernaar dat elke leerling het
gemeenschappelijk curriculum volgt. Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die we bij iedere leerling
willen bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen
die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschri  of diploma. Als er bij
een leerling iets in de weg zit om die maximale vooruitgang te maken en het gemeenschappelijk curriculum te volgen, dan
hee  deze leerling recht op aanpassingen die het hem mogelijk maken om dat doel wél te bereiken. De aanpassingen
moeten wel redelijk of haalbaar zijn voor de school.  
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Meestal volstaan s mulerende en/of compenserende en/of remediërende en/of dispenserende maatregelen (STICO RDI-
maatregelen) om tot redelijke aanpassingen te komen. Soms is er ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (via
een ondersteuningsteam) nodig om die aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam. Soms kan men
onmogelijk voldoende aanpassingen doen, of zijn aanpassingen aan het gemeenschappelijk curriculum niet mogelijk of
niet redelijk. In dat geval kan de leerling de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen. Alle par jen
overleggen hier samen over. Het C LB kan beslissen dat er nood is aan een individueel aangepast curriculum (IAC) in het
gewoon onderwijs. Na die beslissing kan men ook onmiddellijk voor buitengewoon onderwijs kiezen (zie ook verder:
Buitengewoon onderwijs).
  

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en in het gewoon onderwijs: hulp
vanuit het buitengewoon onderwijs via het ondersteuningsnetwerk  

Een nieuw model van ondersteuning  
Sinds 1 september 2017 worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en op een andere manier in het gewoon
onderwijs ondersteund. Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs brengen de exper se
samen in een ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en en de leraren(teams) die met
deze leerlingen werken, te ondersteunen. Sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en kunnen gewoon
onderwijs volgen met de hulp van een ondersteuningsteam.

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: na buitengewoon onderwijs of vanuit extra onderwijsbehoe en in het
gewoon onderwijs    
Leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemo veerd verslag type basisaanbod, 3, 9 of 7 (spraak-of taalstoornis) en
hun leerkrachten worden vanaf 1 september 2017 via de ondersteuningsteams ondersteund in de school voor het gewoon
onderwijs. Binnen het ondersteuningsnetwerk zal nagegaan worden hoe de best mogelijk ondersteuning voor betrokken
leerlingen in gewoon onderwijs voorzien kan worden.   
  
Binnen het GO! meldt een school voor gewoon onderwijs alle ondersteuningsnoden aan bij het ondersteuningsnetwerk.  
Een leerling kan om een van de volgende redenen aanspraak maken op deze extra ondersteuning:

1. De leerling volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.   
2. De leerling volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en C LB besluit

men dat de leerling extra hulp bovenop STICORDI-maatregelen kan gebruiken.  

  
Ondersteuning na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs
  

Na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs kan extra ondersteuning worden toegekend. Dit is niet al jd en
automa sch zo. Wie in aanmerking komt wordt omschreven in de regelgeving. Bovendien gaat het C LB na of de
school en de leerling ondersteuning nodig hebben. Men gaat ook na of deze ondersteuning wel voldoende is voor
leerling en schoolteam. Het C LB doet dit in overleg met ouders en school, door middel van een ‘handelingsgericht
diagnos sch traject’ (zie 9.3.3.). Zaken die meespelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de vorderingen die de leerling
maakte in zijn vroegere school, zijn mogelijkheden, het advies dat gegeven werd over het verder volgen van
buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school kan doen, enz.    
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, he  het C LB het oude verslag dat toegang gaf tot het
buitengewoon onderwijs defini ef op. Het C LB maakt dan een ander officieel document op: een ‘gemo veerd
verslag ’. Het C LB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling, e.a. Dit gemo veerd verslag is nodig om
de extra ondersteuning te krijgen.  
Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg over de types
van het buitengewoon onderwijs, zie verder), moet jdens het voorgaande schooljaar minstens negen maanden les
gevolgd hebben in dit type om in aanmerking te komen voor ondersteuning, als hij in het gewoon onderwijs het
gemeenschappelijk curriculum volgt.
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat toegang gee  tot het
buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na overleg met C LB en ouders een
individueel aangepast curriculum uit te tekenen. Ze maakt daarbij leerdoelen op maat van de leerling. Het doel is
de leerling zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een getuigschri  behalen is niet de eerste prioriteit, maar
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is ook niet uitgesloten. Het individueel aangepast curriculum kan – indien nodig en als de wetgeving dit toelaat –
ondersteund worden met bijkomende hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.  

Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met ondersteuning  
  

Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk ondersteuning krijgen, zonder dat ze eerst in het buitengewoon onderwijs
les gevolgd hebben. Wie daarvoor in aanmerking komt, staat duidelijk omschreven in de regelgeving. Hierover kun
je meer informatie krijgen bij het CLB.  
Het C LB maakt een officieel document op: een verslag of een gemo veerd verslag. Zonder dit document kan de
ondersteuning niet worden opgestart. Het C LB maakt dit document op in samenspraak met school, ouders of
leerling en anderen.  
Leerlingen die in het voorafgaande schooljaar geen negen maanden les gevolgd hebben in het type basisaanbod
van het buitengewoon onderwijs, komen slechts in aanmerking voor ondersteuning als ze een individueel aangepast
curriculum volgen. Leerlingen die wel het gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen, krijgen geen
ondersteuning als ze niet eerst negen maanden buitengewoon onderwijs gevolgd hebben.

  

Buitengewoon onderwijs  
Wat is buitengewoon onderwijs?
 
Soms besluiten school, ouders en C LB dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling het gemeenschappelijk
curriculum in het gewoon onderwijs te laten volgen, niet volstaan of onredelijk zijn. Z ij doen dat in principe al jd na een
‘handelingsgericht diagnos sch traject’ (zie 9.3.3.). Men besluit dan de leerling een recht op toegang tot buitengewoon
onderwijs toe te kennen. Buitengewoon onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden.
Terugkeren uit buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs is al jd mogelijk. Soms zijn er bijzondere voorwaarden
aan verbonden.
  
H et buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er
types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten.   
  
Meer informatie over scholen die buitengewoon onderwijs organiseren vind je via: www.onderwijskiezer.be.   
  
Verslag voor toelating tot het buitengewoon onderwijs  

Als de ouders ermee akkoord zijn dat de nodige aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn, dan maakt het C LB een
verslag voor de toela ng tot het buitengewoon onderwijs. Als ouders niet akkoord gaan, blij  het C LB streven naar een
gezamenlijk genomen besluit over het al dan niet schrijven van een verslag. Enkel als dit echt niet lukt, kan het C LB
beslissen een verslag te schrijven zonder het akkoord van de ouders. Het verslag is eigendom van de ouders. De ouders
kunnen vrij een school kiezen. Ze kunnen het verslag gebruiken om hun kind in te schrijven in een school voor gewoon
onderwijs of in een school voor buitengewoon onderwijs. In het buitengewoon onderwijs kan je wel enkel inschrijven in
een school die een aanbod hee  dat vermeld wordt op het verslag van het C LB: een bepaald type buitengewoon
onderwijs, en voor het buitengewoon secundair onderwijs ook een opleidingsvorm.  

De toelating tot het buitengewoon onderwijs kan geëvalueerd worden. Dit betekent dat men nagaat of de toelating tot het
buitengewoon onderwijs nog steeds nodig is. Wanneer dit niet meer nodig is, kan het verslag worden opgeheven. Hierbij
geldt het volgende:  

Het C LB kan op eigen ini a ef, op vraag van de ouders of van de school, het verslag opheffen. Vooraleer we het
verslag opheffen, is er overleg.  
Als een kind les volgt in het type basisaanbod, dan moeten de school voor buitengewoon onderwijs en het C LB van
die school de toegang tot het buitengewoon onderwijs type basisaanbod evalueren. Z ij doen dat na maximum twee
schooljaren in het buitengewoon basisonderwijs, en ten laatste na de opleidingsfase in het buitengewoon
secundair onderwijs. Ook bij deze evalua e stree  het C LB naar een gezamenlijk genomen besluit: slechts indien
het echt niet anders kan, neemt het CLB een besluit dat niet strookt met de mening van de ouders.  

Soms besluit men dat de leerling beter nog langer les volgt in de school voor buitengewoon onderwijs. Dan
maakt het CLB een nieuw verslag. Heel uitzonderlijk maakt het CLB op eigen initiatief een verslag op.  
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Soms he  men het verslag op. Het kan niet meer gebruikt worden om ingeschreven te blijven of in te
schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. De leerling moet dan terug les volgen in het gewoon
onderwijs. Hier kan hij ondersteuning krijgen (zie boven).   

Meningsverschillen?  

Alvorens zich tot andere instan es te wenden, is het belangrijk om terug met C LB-medewerkers, de C LB-directeur, de
school en eventuele andere partners in overleg te gaan. Vaak leidt dit tot oplossingen. Ook hier blij  het C LB het welzijn
van de leerling centraal stellen. Ouders kunnen een bemiddelingsverzoek indienen bij de Vlaamse
Bemiddelingscommissie als er discussie is over de inhoud of het al dan niet afleveren van een verslag. Als er onenigheid
is over de redelijkheid van aanpassingen kunnen ouders dit melden bij Unia.   
  
Onenigheid over het afleveren van een verslag  

Bij onenigheid tussen ouders, school en C LB over de inhoud of het al dan niet afleveren van het verslag kan een van de
betrokken partijen het initiatief nemen om een beroep te doen op een Vlaamse Bemiddelingscommissie .    
  
De commissie bemiddelt om een consensus te bereiken tussen de par jen. Een bemiddelingsverzoek kan alleen worden
ingediend nadat het C LB samen met alle betrokkenen nader bekeken hee  wat de leerling nodig hee , en of de nodige
aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn.   
  
Als de ouders de vraag om bemiddeling willen stellen, moeten ze eerst de procedures van de school of het C LB doorlopen.
Ouders dienen eerst te melden aan de directeur van het C LB dat ze niet akkoord zijn met het besluit dat het C LB wil
nemen.  

Je CLB-medewerker kan je hier meer informatie over geven.  
  
Betwisting in verband met redelijkheid van aanpassingen  

Bij betwis ng in verband met de redelijkheid van aanpassingen kunnen ouders zich wenden tot Unia. Unia is het
ona ankelijke mechanisme voor België voor de bekendmaking, bescherming en opvolging van de implementa e van het
VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Wie vragen hee  over het M-decreet, over redelijke
aanpassingen, of wie melding wil maken van problemen om redelijke aanpassingen te verkrijgen, kan Unia bereiken via:
http://www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia.   

Multidisciplinaire dossier en klachtenprocedure

het multidisciplinaire dossier
Hier vind je meer informa e over je dossier. Officieel heet dat het mul disciplinaire dossier. We geven de belangrijkste
puntjes mee.

En natuurlijk kun je ook terecht bij je eigen CLB-medewerker.

wat staat er in mijn dossier?
Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer:

administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders, e.d.; 
gegevens over de verplichte begeleiding in het kader van de preven eve gezondheidszorg naar aanleiding van een
algemeen of gericht consult (zie 5.2.1. Preventieve gezondheidszorg);
gegevens over de vaccinaties;
gegevens over de profylactische maatregelen (zie 5.2.2. Besmettelijke ziekten);
gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;
verslagen van gesprekken;
resultaten van testen;
…  
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wie krijgt toegang tot mijn dossier?
het CLB-team
Sommige gegevens kunnen - in het belang van betrokkenen - voor bepaalde C LB-medewerkers ontoegankelijk gemaakt
worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Het verzoek kan ook komen van
ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Z ij verzoeken dan in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling. Soms maakt men de gegevens on toegankelijk om de rechten van ‘derden’ te vrijwaren. En het kan
ook gebeuren dat een CLB-medewerker in uitzonderlijke gevallen ambtshalve geen toegang meer heeft.

de leerling zelf en de ouders
De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling hee  recht op toegang tot zijn dossier. Maar er zijn enkele
uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bv. informa e die enkel over een derde gaat, dan is daar geen toegang
toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan je CLB-medewerker je meer vertellen.

Het recht op toegang tot het dossier wordt altijd uitgeoefend onder begeleiding van een CLB-medewerker.

Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het toegangsrecht uitoefenen. Ook voor hen gelden
bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele gegevens
die over de andere ouder gaan.

Daarbuiten hebben ouders altijd een toegangsrecht tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.
 
Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.

de leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon
De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die 

meerderjarig is;
op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;
niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;
beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.

wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier? 
De ‘eindverantwoordelijkheid’ voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het C LB. Voor het verwerken van
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum.

wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?
Als je ooit van school verandert, bezorgt het C LB van je oude school het dossier aan het C LB van je nieuwe school. De
directeur van het CLB van je oude school is de ‘eindverantwoordelijke’ voor deze overdracht.

ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd

Sommige gegevens moeten we bezorgen!

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk:
je identificatiegegevens (bv. adres, geboortedatum, e.d.);
de vaccinatiegegevens;
de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte consulten en de medische onderzoeken;
de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim);
het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;
het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op GON.

wie kan verzet aantekenen?
Tegen het overdragen van andere gegevens kun je ‘verzet aantekenen’. Hierbij geldt de volgende vuistregel:

Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan.
Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Je ouders tekenen verzet aan.
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hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?
Het verzet moet schri elijk ingediend worden bij de C LB-directeur van het ‘vorige’ begeleidende C LB binnen een termijn
van tien dagen nadat de geplande overdracht aan de ouders of de leerling is meegedeeld.

mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?

Het C LB en C LB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het mul disciplinaire dossier aan
anderen bezorgen. Het is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we
bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven.

In onze samenwerking met de school geven we zeker niet alle gegevens door. We geven enkel die gegevens door die de
school nodig hee  om jou op een passende manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou bespreken. Bij
het doorspelen van deze gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes.

vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinaire dossier
 dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs

De mul disciplinaire dossiers worden door het C LB bewaard tot ten minste en jaar na de datum van het laatst
uitgevoerde consult of vaccinatie.

Bijvoorbeeld: Het laatste consult wordt uitgevoerd op 10 februari 2015. Het dossier blijft zeker bewaard tot en
met 10 februari 2025.

Bovendien mag je dossier niet vernie gd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld zou dit
betekenen dat je op 10 februari 2025 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen.
 Na die periode mag de directeur van het C LB beslissen dat de dossiers vernie gd worden. De procedure daarvoor
moet hij correct volgen.

 dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer
bewaard. Deze dossiers mogen pas vernie gd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn. Ook hier mag het pas en
jaar na het laatste consult.

rijksarchief
Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard en kan worden overgedragen aan het Rijksarchief. Ook
hiervoor is er een procedure. Als een dossier daar terechtkomt, wordt het ook daar met respect voor de privacy behandeld.

informatieplicht in verband met het multidisciplinaire dossier
De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat jij en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden geïnformeerd.

Als er, na overleg met het C LB, ‘betwis ng ’ is over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (schending van de
privacy), kan men zich wenden tot de:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hoogstraat 139 – 1000 Brussel
Tel.: 02 213 85 40

Preventieve gezondheidszorg
Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid is belangrijk voor een vlo e schoolloopbaan. De preven eve
gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, helpen bereiken en beschermen. We willen jdig
nagaan of er hier problemen kunnen komen en ze ook tijdig voorkomen.

Het CLB doet dit onder andere via de systematische contacten (vroeger: medische onderzoeken).  Verder helpt het CLB om
de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen en biedt het vaccinaties aan.

Systematische contacten
Je bent verplicht om aan systematische contacten deel te nemen.
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In het secundair onderwijs wordt een systema sch contact georganiseerd in het 3de leerjaar van het secundair onderwijs
(of leerlingen op veertienjarige leeftijd).

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.

Het doel van het contact is niet een ‘gezondheidscheck’. Wel willen je groei en ontwikkeling opvolgen. We controleren die
aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze contacten willen we
problemen opsporen die de huisarts of de gewone dokter niet systema sch controleert en die je soms zelf nog niet hebt
opgemerkt. Bijvoorbeeld: dat je minder hoort, minder of slechter ziet, een bezorgdheid over een aspect van je
ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

Even belangrijk voor ons is of jij je lekker voelt in je vel (we noemen dat psychosociale ontwikkeling).

Verzet tegen systematisch contact door een bepaalde CLB-medewerker
Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een C LB-medewerker. De ouders of de bekwame leerling kunnen
zich verze en tegen een medewerker van het centrum die het systema sch contact uitvoert. In dit geval wordt het
systematisch contact uitgevoerd door

ofwel een andere medewerker van ons CLB;
ofwel een medewerker van een ander CLB naar keuze;
ofwel een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie.

Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het C LB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van
het C LB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het C LB. Daar krijg je dan een ontvangstbewijs. De brief
moet gedateerd en ondertekend zijn!
Het systematisch contact moet plaatsvinden:

ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;
ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB.

Als het systematisch contact uitgevoerd wordt door een medewerker van een ander CLB of beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg bevoegd voor de opdracht in kwes e, dan moeten de gegevens binnen de vij ien dagen na het
systematisch contact aan het CLB bezorgd worden.
Als het systema sch contact door een arts bevoegd voor de opdracht in kwes e wordt uitgevoerd die geen C LB-
medewerker is, dan zijn de kosten van het systematische contact voor jou en je ouders.

Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling moeten worden onderzocht  kan je via de C LB-medewerker
vernemen.

Besmettelijke ziekten
Besme elijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n
plaats. Soms moet de C LB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besme elijke ziekte op school te helpen
voorkomen. Heb jij of hee  iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat
die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren:

Je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert.
Je informeert zelf het CLB.
Jouw huisarts verwittigt het CLB.

De volgende besmettelijke ziekten moet men melden:

Bof (dikoor)
Maag-darminfecties / voedselvergiftiging
Buiktyfus
Difterie
Hepatitis A
Hepatitis B
Hersenvliesontsteking (meningitis)
Kinderverlamming (polio)
Kinkhoest (pertussis)
Krentenbaard (impetigo)
Mazelen
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Rode hond (rubella)
Roodvonk (scarlatina)
Schimmelinfecties
Schurft (scabiës)
Tuberculose
Windpokken (varicella, waterpokken)
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.

Je bent verplicht om deze besme elijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen. Je moet meewerken
aan de maatregelen die men neemt om te helpen voorkomen dat sommige besme elijke ziekten zich op school
verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook profylactische maatregelen.

Vaccinaties
Het C LB biedt de vaccins van het vaccina eprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gra s aan.
Informatie over het vaccinatieprogramma vind je hier.

Bij elk systema sch contact wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccina es gekregen hebt. Is dat niet het geval, dan
word je verwittigd. Het CLB kan dan inhaalvaccinaties aanbieden.

De vaccina es van het C LB zijn gra s. Je bent niet verplicht om op dat aanbod in te gaan. Het C LB vaccineert enkel na
schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of mature leerling.

Voor sommige studierich ngen kunnen bepaalde vaccina es wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere
regelgeving: de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

Individueel contact
We kunnen ook een niet-verplicht  individueel contact uitvoeren.

We kunnen dat doen in de volgende gevallen:

1. als nazorg na een systematisch contact;
2. op jouw eigen vraag, of op vraag van de school of van je ouders;
3. omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.
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Veiligheid en gezondheid

ziekte, ongeval en medicatie
In onze school wordt geen medica e aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen ini a ef
medicatie verstrekken.

Als je jdens de schooluren medica e moet innemen, doe je dit op eigen verantwoordelijkheid /  kan dit enkel op
doktersvoorschrift. Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met jezelf en met jouw ouders

Niet zorgvuldig omspringen met deze medica e (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt onder het
sanc ebeleid van de school. Soms vragen ouders aan de leerkracht om toezicht te houden bij het nemen van de
medicatie.

Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als je na het correct innemen van
voorgeschreven medica e bijwerkingen ondervindt. Aan je ouders of de behandelende arts wordt gevraagd om de
verklaring als bijlage in te vullen en te ondertekenen.   

Wanneer je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders conform de procedure. Bij dringende gevallen
worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.  
Besme elijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het C LB of de directeur, dit geldt voor volgende
infecties:

Bof (dikoor)  
Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)  
Buiktyfus  
Hepatitis A  
Hepatitis B  
Hersenvliesontsteking (meningitis)  
Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)  
Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)  
Kinderverlamming (polio)  
Kinkhoest (pertussis)  
Krentenbaard (impetigo)  
Kroep (difterie)  
Mazelen  
Roodvonk (scarlatina)  
Rode Hond (rubella)  
Schimmelinfecties  
Schurft (scabiës)  
Tuberculose  
Windpokken (varicella, waterpokken) 

eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
Bij een ongeval op school kun je terecht bij de EHBO-verantwoordelijken op het secretariaat.

Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de procedure. Bij dringende
gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur.

tabak
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tabak
Er geldt een algemeen rookverbod / verbod op gebruik van een shisha pen:  

binnen het leerplichtonderwijs (kleuter/lager/secundair) én de centra voor leerlingenbegeleiding.   
binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod.  

Ook ouders, derden of bv. een aannemer die werken komt uitvoeren en zijn personeel vallen onder dit
rookverbod.  
Rooklokalen zijn verboden.  

binnen de campus: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6.30 uur en 18.30 uur. (campus = het
volledige schooldomein zoals bekend bij het kadaster)  

Voor cursisten die in de schoolgebouwen avondles volgen geldt een algemeen rookverbod op de volledige
campus, ook na 18.30 uur.   

extra-muros: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6.30 en 18.30 uur.  
Bijvoorbeeld op schoolreis wordt er door niemand gerookt, maar dit kan men uiteraard niet afdwingen van
derden (binnen het schooldomein wel).  
Uitzondering: leerlingen op een stageplaats vallen onder het reglement van de loca e waar ze zich bevinden.
Een leerling die stage loopt waar jdens pauzes op de parking gerookt mag worden, mag dat dus volgens het
decreet.  

Ook de elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

Informa e hierover wordt gegeven via affiches, borden in de school. Het naleven van dit rookverbod wordt streng
gecontroleerd.  
De afspraken in verband met het rookverbod, de controle op het naleven ervan en de mogelijke sanc es bij overtreding
zijn een verplicht onderdeel van het schoolreglement (Decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod
in onderwijsinstellingen en CLB’s).   

Het rookverbod wordt eveneens kenbaar gemaakt in het arbeidsreglement en in de verbintenissen met derden.

Personeelsleden en leerlingen kunnen zich met hun klachten wenden tot de onderwijsinspec e. De onderwijsinspec e
gaat immers na of het rookbeleid is opgenomen in het schoolreglement, het arbeidsreglement en de contractuele
verbintenissen met derden.  

Sancties
Bij overtreding van het rookverbod zal er eerst een aanmaning door de school gegeven worden. Bij een volgende
vaststelling van overtreding van het rookverbod zal de school overgaan tot een formele ingebrekestelling, gevolgd door
een procedure die kan leiden tot een schadevergoeding of eventueel zelfs tot het verbreken van de overeenkomst.  

Klachten tegen overtreders van het rookverbod worden bij de directie van de instelling ingediend.   

Klachten over het rookbeleid van de instelling kunnen ingediend worden bij de inrichtende macht van de instelling of bij
de onderwijsinspectie.  
Bij vaststelling van de overtreding wordt volgende procedure gevolgd:  

melding bij het inrichtingshoofd.  
het instellingshoofd verwittigt de preventieadviseur en de vertegenwoordiger van de inrichtende macht of diens
afgevaardigde.  
melding aan de arbeidsgeneesheer.  
eventueel inschakelen van de politie. 

alcohol en drugs
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alcohol en drugs
Onze school wil een veilige, gezonde schoolomgeving creëren waar het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen niet
in het gedrang komen door middelengebruik. 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 door 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. Ook derden die de school betreden zijn hieraan onderworpen.  

Dit reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school. Ook jdens extra ac viteiten zowel
binnen als buiten de school geldt deze regel.
  
Preven e en hulpverlening, vanuit een posi ef schoolklimaat, zijn en blijven belangrijk. Daarom willen we een leerling die
legale drugs misbruikt en illegale drugs gebruikt, in eerste instan e helpen. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze
school terzake een preventiebeleid. Wij nodigen al de betrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.  
  
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- en tuchtreglement sanc es kunnen
nemen. Dit zal onder meer het geval zijn wanneer je medeleerlingen bij druggebruik betrekt.   
  
Onze school hee  een samenwerkingsverband met het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak
van Drugsmisbruik (PISAD), waarbij afspraken gemaakt zijn wat betre  preven es en persoonlijke begeleidingen van
leerlingen (zie bijlage).
  

welbevinden
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welbevinden
Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor guns ge leerprocessen en een
beschermende factor tegen risicogedrag.

respect
Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te gaan met elkaar. Op school
heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de diversiteit in seksuele geaardheid,
genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz.
We leven in een mul culturele samenleving. Samenleven en samenwerken met mensen uit een andere cultuur is voor
iedereen een verrijking. Elke vorm van racisme is verboden. Alle uiterlijke tekenen die wijzen naar racis sche
groeperingen, ideeën, muziekstijlen enz. zijn niet toegelaten.  
Een gemeenschap, dus ook een school, kan maar goed func oneren wanneer alle mensen elkaar respecteren. Dit houdt in
dat de leerkrachten en leerlingen respect tonen voor ieders eigenheid, voor ieders seksuele geaardheid, voor ieders
levensbeschouwing.   

geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag vergallen het leven van leerlingen. De school voert hier een
preven estrategie. Maar als de problemen niet gemeld worden, kunnen we weinig doen. We rekenen hierbij op de
verantwoordelijkheid van alle leerlingen. Problemen van pesten, intimidatie en agressie melden is zeker geen klikken!
   
Laat dit duidelijk zijn:     
• wij aanvaarden het “anders zijn” van iedereen;    
• wij pesten niemand, niet binnen en niet buiten de school;    
• wij gebruiken daarvoor ook niet onze moderne media (e-mail, gsm, …);    
• wij helpen elkaar om problemen te voorkomen en op te lossen.    
    
Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor gesanc oneerd. Dit past in het
kader van het ruimere pestactieplan. 

Onze school wil ook de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situa es van (vermoedelijk)
(seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of noden kunnen terecht bij
de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.

zorg en leerlingbegeleiding

Leerlingen met zeer specifieke individuele noden kunnen met problemen, vragen of twijfels terecht bij hun
vertrouwensleerkrachten of de leerlingbegeleiders.
Contact opnemen met de leerlingbegeleiding kan op het nummer 054 41 21 88.

participatiecultuur

Par cipa e op school bevordert het welbevinden. In het onderdeel ‘par cipa e’ lees je alles over de betrokkenheid van
leerlingen en ouders bij ons schoolbeleid.

voeding, dranken en tussendoortjes
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voeding, dranken en tussendoortjes
Het reguliere aanbod in onze school:

Bij ons op school wordt er permanent gra s water aangeboden waar iedereen aan kan. Als jongeren meer drinken,
moeten ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee.   
Het is de leerlingen toegestaan, mits toestemming van de leerkracht, om in de klas een (hervulbaar) flesje
drinkbaar water te gebruiken waarvan ze jdens de lesdag mogen drinken en dat ze jdens de pauzes kunnen
(bij)vullen.
Het aanbod dranken en tussendoortjes bij ons op school s muleert leerlingen tot een gezonde keuze. De
aanbevelingen uit het standpunt GO! zijn hierbij richtinggevend.
Er geldt een verbod op alcoholische dranken, energiedranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone
sportdranken.

Energiedranken op school  
Op advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt het gebruik van energiedranken op school ten zeerste afgeraden omdat
energiedranken mengsels beva en van verschillende s mulerende bestanddelen zoals cafeïne, taurine, D-
glucuronolactone,... die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van jongeren.  

Voorbeelden van energiedranken zijn: Red Bull, Monster, Burn, Golden Power, miXXed up, Power Booster, …   

De Hoge Gezondheidsraad wijst er verder op dat energiedranken het risico verhogen op overma g, poten eel schadelijk
cafeïnegebruik en de gevolgen ervan zoals slapeloosheid, zenuwachtigheid, angst, hoofdpijn, bevingen en tachycardie.  

Als energiedranken gedronken worden in combina e met alcohol zal het s mulerende effect ervoor zorgen dat de persoon
niet merkt van zichzelf dat hij of zij dronken is. Hierdoor wordt er meer alcohol gedronken, meer onder invloed gereden en
is er gevaar voor uitdroging van het lichaam.  

Net zoals andere frisdranken zijn energiedranken heel zoet waardoor de hersenen meer en meer op zoek zullen gaan naar
zoetigheden en een suikerverslaving kan ontstaan. Nu al komt er meer diabetes voor op jonge leeftijd.  

"In de prak jk zien we dat kinderen en jongeren energiedranken als ontbijt gebruiken. Dan kunnen ze met zichzelf geen
weg en lukt het hen helemaal niet om stil te zitten en de lessen te volgen."  

Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad aan:  

• Niet te vaak en niet te veel energiedranken te consumeren.  

• Dagelijks zeker niet meer dan 400 mg cafeïne te verbruiken.  

• Geen energiedranken te combineren met alcohol.  

• Geen energiedranken te consumeren bij intense lichamelijke activiteit.  

• Geen energiedranken voor zwangere vrouwen.  

• Geen energiedranken voor jongeren -16 jaar.  

• Geen energiedranken voor cafeïnegevoelige mensen.  

Verkeersveilige schoolomgeving
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Verkeersveilige schoolomgeving
Leerlingen worden ges muleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. 

Aankomst en vertrek op school      
Respecteer de verkeersregels, zorg dat je vervoermiddel in goede staat is, zoniet komt de verzekering in het
gedrang. Maak gebruik van het zebrapad voor de schoolpoort. Omdat je minderjarig bent, dragen je ouders de
volledige verantwoordelijkheid (kosten).  Zie ook de bijlage "Gedragscode op de weg en in de schoolomgeving".    
Je bent verzekerd op weg van en naar de school. Maak je een niet te verantwoorden omweg of blijf je onderweg
treuzelen en heb je een ongeval, dan kun je geen beroep doen op de schoolverzekering.  
Voetgangers en fietsers komen binnen of verlaten de school via de Papiermolenstraat. Fietsers stappen naast hun
fiets  of bromfiets op het schoolterrein en het trottoir. 
Plaats je degelijk afgesloten fiets of bromfiets uitsluitend in de voorziene stallingen en ga onmiddellijk naar de
speelplaats. In geen geval worden fietsen of bromfietsen buiten de school geplaatst. Behalve bij het aankomen op
school of bij het verlaten van de school is de toegang tot de fietsstallingen verboden. Berg je snelbinder of
fietspomp op in je boekentas.             
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Schoolkosten

bijdrageregeling
Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten, didactisch materiaal en extra
pedagogische activiteiten zowel binnen als buiten de school, zowel van korte als van lange duur (concreet gaat het om
uitstappen, toneelvoorstellingen, ...) zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen.

Hieronder volgt een lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan aanrekenen. 

Overzicht bijdrage. Dit is slechts een raming: 
ASO: 225 euro
TSO: 200 euro
BSO: 150

Deze bedragen worden ook jaarlijks vermeld in de informatiebrochure die online te raadplegen is via www.ka-
geraardsbergen.be 
Het vermelde bedrag omvat het huren van de schoolboeken, de aankoop van werkboeken, de kopieerkosten, het
turntruitje en de schoolagenda, voor TSO en BSO ook de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bijkomende kosten: 
- Grafische rekenmachine in 3 ASO en TSO (ongeveer 100 euro). Deze machine wordt gebruikt tot het zesde jaar. 
- Per klas gemiddeld 2 didactische uitstappen aan ongeveer 15 à 25 euro per uitstap. De prijs van de sportdag kan,
afhankelijk van de keuze, hoger oplopen. 
- Voor een aantal klassen (vorig jaar 6 TSO/ASO, 4 ASO/TSO/BSO) GWP de week voor de herfstvakantie, gemiddeld 250
euro (kosten worden zo snel mogelijk exact meegedeeld). 
- Niet verplichte kosten: schoolreizen gedurende de vakantieperiodes.

De betaalde bedragen voor de GWP worden niet teruggestort indien er met jou een contract opgestart werd tijdens deze
periode, bij zware misdrijven tijdens nevenactiviteiten en extramuros activiteiten (vb: 100 dagen, fuiven,…).  

Onze school heeft in overleg met de vzw Vrienden van het GO! Atheneum Geraardsbergen een regeling uitgewerkt
waardoor minder gegoede ouders prijsvermindering genieten. Elke aanvraag voor een financiële tussenkomst kan u, in
alle discretie, richten tot de directeur.  
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Betwistingen en klachten

algemene klachtenprocedure

een klacht?
Ben je niet tevreden over de werking van de school rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van de school? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.

In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, familielid, burger, e.d., maar
ook als belanghebbende leerling van de school zelf kun je dit doen.

waar kun je met een klacht terecht?
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling te bezorgen
en samen naar een oplossing te zoeken.

Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord - of gaat de klacht over het optreden van de
directeur zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, mevr.
Isabelle Truyen (tel. 054 41 07 24 - e-mail: info@scholengroep20.be) of de klachtencoördinator, mevr. Sabine Eeman,
coördinerend directeur.

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die geboden werd door de algemeen
directeur, dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
tel. 1700 (gratis, elke werkdag van 9 tot 19 uur).

De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administra eve diensten van
het GO!. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of
algemeen directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via
klachten@g-o.be.

hoe dien je een klacht in?
Je kunt telefonisch een klacht indienen of via een brief, een e-mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek.
De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding:

jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer;
de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de
scholengroep.

hoe verloopt de behandeling van een klacht door de scholengroep?
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zul je daarvan op de hoogte worden gebracht.

Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.

De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
directeur of algemeen directeur heeft bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automa sch wordt
uitgesteld of ingetrokken.
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welke klachten worden niet behandeld?
Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden:

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
een klacht die betrekking hee  op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden;
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdic oneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State);
een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
een kennelijk ongegronde klacht;
een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
een anonieme klacht;
een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.

 Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.

specifieke procedures
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisa e of
commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.

Voor beroepschri en tegen een a estering , het niet toekennen van een getuigschri  of een defini eve uitslui ng
zijn er specifieke administra eve procedures uitgewerkt. Deze procedures vind je in het schoolreglement en moet je
nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures
kan men wel indienen bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange
behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan je indienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden
(o.a. kosteloosheid, eerlijke concurren e, verbod op poli eke ac viteiten, handelsac viteiten, reclame en sponsoring, …).
Meer informatie vind je via deze website.

Als de inschrijving van een leerling niet gerealiseerd is of ontbonden is, kan men klacht indienen bij de Commissie
inzake leerlingenrechten. Meer informatie hierover vind je via deze website.

Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan kun je terecht bij de Vlaamse
Bemiddelingscommissie. Informatie vind je via deze link.

Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vind je via deze link.

beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad
Als leerling heb je al jd het recht om je verbeterde schri elijke kopieën en de opgaven van toetsen, proeven en examens
in te kijken.

bezwaar
De beslissing van de delibererende klassenraad om een oriënteringsa est B of C toe te kennen, kan door je ouders
worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen en de
statutaire verlofdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt, kunnen je ouders die
deze beslissing betwisten, via een persoonlijk onderhoud met de voorzi er van de delibererende klassenraad of zijn
afgevaardigde, hun bezwaren kenbaar maken. De datum van het gesprek wordt je ouders schriftelijk meegedeeld.    
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Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de
genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.    
  
Na het gesprek zijn de volgende scenario’s mogelijk:    

Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.    
De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen.    
De klassenraad kan, nadat al dan niet aan de leerling bijkomende proeven of opdrachten werden opgelegd,
beslissen om het oorspronkelijk evalua eresultaat te beves gen of door een ander evalua eresultaat te vervangen.
   
De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.    

 
Je ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief.

Z ij nemen dan de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de
klassenraad die opnieuw is samengekomen, in ontvangst. Als je ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de
voorziene datum, beschouwen we de beslissing als ontvangen.    
  

Beroep    
Tegen eindbeslissingen inzake leerlingenevaluatie die worden betwist, kunnen je ouders beroep instellen.    
  
Je ouders kunnen schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en
mo vering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen na
de in ontvangstname van de beslissing. In deze termijn wordt niet meegerekend zaterdag, zondag, we elijke en
reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen. Het beroep kan ingesteld worden ofwel tegen de oorspronkelijke
beslissing van de klassenraad (die niet opnieuw is samengekomen) ofwel tegen de herziene beslissing van de
klassenraad (die opnieuw is samengekomen).     
  
Het is wel belangrijk te weten dat de beroepsprocedure pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt
van hun recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde, zoals eerder beschreven.    
  
Het schoolbestuur kan op eigen ini a ef de beslissing van de delibererende klassenraad niet laten heroverwegen als
door de ouders een ontvankelijk beroep is ingesteld.  
   
De algemeen directeur stelt de beroepscommissie paritair samen. Deze bestaat uit interne leden en externe leden. De
voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.     
  
Als technici kunnen aan de beroepscommissie worden toegevoegd een jurist, de coördinerend directeur Infra en de
directeur van het CLB.    
  
Elk lid van de beroepscommissie is stemgerech gd. Bij de stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk
aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzi er van de
beroepscommissie doorslaggevend.   
  
De beroepscommissie hoort jou en je ouders. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.    
  
De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:    

de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdige indiening of het niet
voldoen aan de vormvereisten;    
de beves ging van het oorspronkelijk evalua eresultaat, na al dan niet bijkomende toetsen, examens of andere
opdrachten te hebben opgelegd;    
de vervanging door een ander evalua eresultaat, eventueel nadat de beroepscommissie bijkomende toetsen,
examens of andere opdrachten heeft opgelegd.     

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.    

62



Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.    
  
Het resultaat van het beroep wordt aan je ouders schri elijk en gemo veerd ter kennis gebracht hetzij uiterlijk op 15
september, hetzij – doch uitsluitend voor een opleiding die op 31 januari eindigt – uiterlijk op 15 maart daaropvolgend
met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten).    
  
Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.    
  
Zolang de beroepsprocedure loopt, hee  de leerling het recht om in de school verder onderwijs te volgen alsof er geen
nadelige beslissing was genomen.    
  

Annulatieberoep    
Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annula eberoep of een
verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Z ij hebben hiervoor zes g kalenderdagen de jd vanaf het
moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie.    
Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.    

beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
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beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan enkel tegen defini eve uitslui ng als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.

opstarten van het beroep

Je ouders moeten het beroep schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp
van beroep en mo vering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen
(zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de
schri elijke kennisgeving van de defini eve uitslui ng. Je ouders doen dit het best via een aangetekende zending; op die
manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten.

beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de
algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders.

De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de defini eve uitslui ng
heeft/hebben gegeven, horen.

De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:
de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;
de bevestiging van de definitieve uitsluiting;
de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht uiterlijk 21
kalenderdagen - vakan eperiodes niet meegerekend - nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan
een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).

Binnen het GO! is er geen verder beroep tegen de in beroep genomen beslissing meer mogelijk.
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Verzekeringen

schoolverzekering
Aan het runnen van een school zijn aansprakelijkheidsrisico’s verbonden. Door verzekeringen af te sluiten, probeert onze
school die risico’s in te perken.

De volgende specifieke verzekeringen spelen hierbij een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de
school.

Voor meer info hierover kan u zich wenden tot ann.vandermeulen@ka-geraardsbergen.be.
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Leefregels

4 lademodel
Om gewenst gedrag te verkrijgen en een passend sanc ebeleid in de school te hanteren, past het GO! het 4 lademodel
toe. Dankzij dit model kan de school op basis van consensus in het team bespreken of een bepaalde gedraging als erns g
of niet erns g wordt beschouwd, als incidenteel of frequent. Aldus ontstaan er vier categorieën. Horizontaal naargelang
de ‘ernst’ van de gedraging. Ver caal naargelang de frequen e van de gedraging. Elke gedraging komt zo in een lade
terecht. In elke lade zi en verschillende maatregelen die passend zijn voor het type van overtreding. Het 4 lademodel
komt tegemoet aan de behoe en van teamleden om tegelijker jd rechtvaardig, helder en menselijk om te gaan met
ongewenste gedragingen van leerlingen. Consensus in het team over de basisprincipes van een goed sanc ebeleid maakt
professioneel handelen, samenwerking en vertrouwen in het eigen beleid mogelijk. Elk lid van het schoolteam weet
wanneer welke maatregel in welke situa e kan genomen worden. Een gedraging die op basis van consensus in het
schoolteam als niet erns g wordt beschouwd, leidt in principe niet tot een defini eve uitslui ng en wordt op klasniveau
behandeld. Een gedraging die als ernstig wordt beschouwd, leidt tot een sanctie op het niveau van de directeur. 

ordemaatregelen
Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de school hindert, zullen wij jou aanze en
tot beter en aangepast gedrag.  

Als principe geldt dat je de gevolgen van jouw daden draagt:  
Geef je een taak zonder reden niet af, dan krijg je een gepaste sanctie;  
Beschadig je iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid, dan moet je het vergoeden of herstellen;  
Besmeur je iets, dan moet je het reinigen; laat je afval achter, dan moet je het opruimen…  

De onderstaande maatregelen bij schending van leefregels zijn mogelijk.

Maatregelen bij schending van leefregels die zowel de directeur als alle onderwijzende en
opvoedende personeelsleden kunnen nemen. 

een waarschuwing  mondeling (met vermelding in de schoolagenda).

een vermaning    nota in de agenda.Elke aanmerking of straftaak wordt door je ouders getekend.

een straftaak       extra schriftelijke taak; wordt via de agenda aan je ouders gemeld.   

tijdelijke verwijdering uit de
les/studie tot het einde van
de les/studie        

Ondertussen krijg je een straf of een taak. We brengen jouw ouders op de hoogte van
je tijdelijke verwijdering uit de les/studie.  

tijdelijke verwijdering uit de
les/studie voor maximum 1
lesdag          

voor maximum één lesdag (eventueel herhaald maar niet aansluitend). Ondertussen
kan je een alternatieve straf of taak krijgen. We brengen je ouders op de hoogte van je
tijdelijke verwijdering uit de les/studie.  

nablijven 1, 2 of 3 lesuren nablijven op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag op school onder
toezicht en/of met coaching van een personeelslid.  
Deze maatregel wordt gemeld aan de ouders. Bij onbereikbaarheid wordt de maatregel
uitgevoerd de dag nadien.  

intrekken middagpasjes Je blijft op school tijdens de middagpauze en mag de school niet verlaten.

een strafstudie  
                         
   

    Je moet de strafstudie buiten de lesuren uitzitten.  
    Deze wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders.  
    Opeenvolgende strafstudies kunnen resulteren in het     opstarten van een contract. 
Dit wordt via de agenda meegedeeld aan je ouders.
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tijdelijke
inbeslagname

Elk storend ervaren voorwerp (GSM, MPS, IPAD, IPOD, aansteker, ...) dat in het bezit is van een
leerling kan tijdelijk in beslag genomen worden en bij  gehouden worden door een personeelslid. 
Herhaaldelijk ongepast gebruik kan aanleiding geven  tot een verbod om het voorwerp in de school
of in de  klas mee te brengen. 
De weigering om af te geven kan leiden tot een  andere ordemaatregel of tot een tuchtprocedure

Maatregelen bij schending van leefregels die enkel de directeur kan nemen, eventueel op advies
van de begeleidende klassenraad   

een
begeleidings-
overeenkomst

Als je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een contract waarin omschreven wordt wat
uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt.
Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een
tuchtprocedure.      
Wanneer je school- en of leerattitude te wensen overlaat, kan een volgkaart opgelegd worden.
Dagelijks meld je je aan bij de leerlingenbegeleiding en wordt je school- en leerattitude
opgevolgd. Een volgkaart heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd. Dit kan leiden
tot een tuchtprocedure.  
Deze wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders.    
Bij weigering van de overeenkomst door ouder(s) of leerling, wordt de leerling definitief
uitgesloten.  

een
begeleidings-
overeenkomst
tijdens stage

Als je op een stageactiviteit in de fout gaat, kan een stagebegeleidingscontract worden
opgelegd.  
Dezelfde regels gelden als bij de gewone begeleidingsovereenkomst  

Binnen drie lesdagen na kennisname van de maatregel bij schending van leefregels hee  de betrokkene recht op overleg
met de directeur.  

Tegen een maatregel bij schending van leefregels kan geen beroep worden aangetekend.  

bewarende maatregel: preventieve schorsing
Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je tijdelijk of definitief uit de school te verwijderen,
kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten.

Deze preventieve schorsing geldt maximaal tien opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur kan beslissen om deze
periode eenmaal met tien opeenvolgende lesdagen te verlengen indien het tuchtonderzoek niet binnen deze periode kan
worden afgerond. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan je ouders ter kennis gebracht.

De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als je ouders vragen om opvang en de school
acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt zij dit schriftelijk mee aan je ouders.

tuchtmaatregelen
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tuchtmaatregelen
De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen bij zeer erns ge overtredingen, meer bepaald als
je door je gedrag een gevaar of erns ge belemmering vormt voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of als je
door je agressieve houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van anderen in gevaar brengt. Dit geldt
zowel in onze school als op de plaats waar je eventueel stage loopt.

Het kan dan onder meer gaan over overtredingen zoals opze elijk slagen en verwondingen toebrengen, opze elijk
essen ële veiligheidsregels overtreden, opze elijk en blijvend de lessen en ac viteiten storen, zware schade toebrengen,
drugs dealen of diefstal plegen, e.d.

Onze school hanteert het principe dat een minder ingrijpende maatregel voorafgaat aan een meer ingrijpende maatregel
als de minder ingrijpende maatregel dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.

Mogelijke maatregelen zijn:
Alternatieve straffen die je tijdens de schooluren moet uitvoeren.  
Een jdelijke uitslui ng uit de lessen van één of meer vakken  voor een maximale duur van 2 lesdagen. Tijdens
deze jdelijke uitslui ng word je op school gehouden en word je verplicht tot een vervangende opdracht, een
schrijfstraf of studie.  
Een jdelijke uitslui ng uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een maximale duur van
vijftien opeenvolgende lesdagen. 

Tijdens deze jdelijke uitslui ng word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders erom verzoeken dat wij je toch
op school houden en wij op dat verzoek ingaan. Als wij je toch op school houden, word je verplicht tot een
vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.
Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken
maken.
Afwezigheden wegens jdelijke uitslui ng als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewe gd
beschouwd.

Een definitieve uitsluiting uit de school
De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad,
waarin ook het CLB vertegenwoordigd is.  
Een defini eve uitslui ng gaat in hetzij onmiddellijk na de schri elijke kennisgeving, hetzij op 31 augustus
van het lopende schooljaar.
Als je in de loop van het schooljaar defini ef wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je
inschrijving in een andere school. Je uitslui ng op zich doet geen a reuk aan je statuut als regelma ge
leerling. Samen met het begeleidende C LB zullen wij je ac ef helpen zoeken naar een andere school waarbij
we maximaal rekening houden met de keuze voor hetzelfde onderwijsnet, dezelfde opleiding en de
bereikbaarheid.
De directeur beslist bij elk geval afzonderlijk of de leerling jdens de defini eve uitslui ng al dan niet
verplicht aanwezig moet zijn op school. Als de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar,
motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.
Als je manifeste onwil toont om in te gaan op het aanbod om van school te veranderen, kan de school je
uitschrijven.
Ben je niet meer leerplich g en word je defini ef uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de

ende lesdag volgend op de dag dat de defini eve uitslui ng ingaat. Ingeval een beroepsprocedure loopt,
dan kan de school je pas uitschrijven nadat deze procedure is afgerond.
Hou er ook rekening mee dat, indien je uit de school uitgesloten werd, je het lopende, het volgende
schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden als je je opnieuw wenst in te schrijven in
de school of in één van de instellingen van onze scholengroep.

regels bij tuchtmaatregelen
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regels bij tuchtmaatregelen
Wanneer de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel neemt, gelden de volgende regels:

De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan je ouders ter kennis gebracht.
Samen met je ouders word je, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, vooraf uitgenodigd voor een
gesprek over de problemen.
De beslissing wordt schri elijk gemo veerd. Er wordt aangegeven waarom je gedrag werkelijk een gevaar vormt
voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te
verwezenlijken. Bij defini eve uitslui ng wordt schri elijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met
overeenkomstige procedure.
Je ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schri elijk op de hoogte gebracht van de genomen
beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
Je ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht om het tuchtdossier in te kijken. In dit tuchtdossier wordt het
advies van de klassenraad opgenomen.
De tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
Je uitsluiting heeft geen invloed op je eventuele lidmaatschap in de leerlingenraad of de schoolraad.
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.
Uitzondering hierop zijn de scholen binnen de scholengemeenschap.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen. Elk tuchtdossier is m.a.w. een individueel dossier.
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info

Over dit schoolreglement
Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen.  

Waar in dit schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom
kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.  

Door het schoolreglement te ondertekenen verbindt u er zich als ouder toe de bepalingen van het schoolreglement te
respecteren.  

Bij het verzamelen van gegevens van de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.  

Bij de aanvang van een schooljaar kan de keuze van levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden via een speciaal
keuzeformulier, aan te vragen bij de directeur of zijn afgevaardigde. Leerlingen die al school lopen op het GO!
Atheneneum Geraardsbergen en voor het volgend schooljaar een nieuwe keuze willen maken moeten echter voor het
einde van het huidige schooljaar reeds een nieuw keuzeformulier indienen voor het volgende jaar.  

Dit model van schoolreglement is terug te vinden op onze website www.ka-geraardsbergen.be. U kan een papieren versie
aanvragen op het secretariaat van het GO! Atheneum Geraardsbergen.  

Dit schoolreglement werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 28 maart 2017 (B.D. Art. 23 §1 2° a).  

Info
[Geef hier eventueel bijkomende informatie.]
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Bijlagen

schoolreglement en PPGO!

Bijlage 1  

Pedagogisch project, schoolreglement en engagementsverklaring  
Ondergetekenden (naam ouder(s)/voogd)  

………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………….  

en (naam van de leerling(e))………………………………………………………… uit klas: ………… :  

ondertekenen voor kennisname èn voor akkoord het schoolreglement, het pedagogisch project en de  

engagementsverklaring voor het schooljaar 2018-2019;  

te ........................................................  

op datum van .....................................................................  

Handtekening ouder(s)  

Handtekening (meerderjarige) leerling
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doktersattest 'toezicht op inname medicatie'

Bijlage 2:

Ziekte, ongeval en medicatie.  
De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om toe te zien op de inname van medica e.
Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:  

• Vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden genomen.  

• Is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen.  

• Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan
ondervinden nadat de medicatie correct op school is genomen.  

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school  

Naam van de leerling: ………………………………………………………  

Naam van de medicatie: ………………………………………………………  

                                            ………………………………………………………  

                                            ………………………………………………………  

Dosis: ………………………………………………………  

Wijze van inname: ………………………………………………………  

Tijdstip van inname: ………………………………………………………  

Periode van inname: van …………… tot ………… (datum)  

Bewaringswijze van het geneesmiddel: ……………………………  

Tijdstip van inname medicatie op school: …………………………  

  

Stempel en handtekening arts

Handtekening ouder(s)  

 

Handtekening meerderjarige leerling  
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Clausule Drugbeleid/PISAD

Bijlage 4:

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 middelengebruik. 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- en tuchtreglement sancties kunnen nemen.  
Onze school heeft een samenwerkingsverband 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 stapsgewijs  de werkwijze weer die zal gevolgd worden. 
Meer info en contactgegevens op www.zov.be 
  
GEMEENSCHAPPELIJK DRUGBELEIDSPLAN   
Specifieke stappen die de school zal volgen bij (problematisch) middelengebruik 
1. Bij spontane vraag om hulp 
•    Na overleg met jou zal je leerkracht jouw hulpvraag voorleggen aan de directie, het CLB/CSW en/of de
drugbegeleider van CGG ZOV PISAD . 
•    Na overleg met jou worden de drugbegeleider van CGG ZOV PISAD en jouw ouders  uitgenodigd voor een
gesprek en gevraagd de begeleiding actief te ondersteunen.  
•    Er wordt een begeleiding met CGG ZOV PISAD opgestart. 
•    Indien nodig verwijst de drugbegeleider van CGG ZOV PISAD door naar meer passende hulpverlening.    
     
    Er wordt GEEN tuchtdossier aangelegd. 
          
    2. Bij aanhoudend vermoeden van (problematisch) middelengebruik 
     
•    Jouw gedrag wordt gericht geobserveerd en bevraagd door de school.  
•    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.  
     
    3. 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.  
•    Indien je dit weigert, wordt de politie ingeschakeld met de vraag over te gaan tot fouillering.  
•    Indien er effectief drugs worden gevonden, wordt dit beschouwd als betrapping en wordt onderstaande
procedure gevolgd. 
          
    4. Bij betrapping van druggebruik/ drugbezit 
     
•    Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugbezit of druggebruik 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
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raadsman . 
•    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.  
•    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 inbeslagname. 
•    De schooldirectie nodigt de ouders en de leerling uit voor een gesprek waarin de mogelijkheid wordt voorzien
van bijstand door een raadsman. 
•    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. 
          
     5. Betrapping op dealen 
     
    De wetgever verstaat onder dealen:  
     
    Het invoeren, vervaardigen, vervoeren, bezitten van een hoeveelheid drugs die de kwalificatie “bezit voor eigen
gebruik” te boven gaat .  
     
    Als school verstaan we onder dealen:  
     
- Het verkopen van illegale middelen, vermeende illegale middelen of legale middelen aan een derde voor eigen
gebruik of uit winstbejag. 
- Het doorgeven van illegale middelen en/of eigen medicatie in ruil voor geld of goederen of zelfs gratis. 
- Het doorgeven van illegale middelen via derden (koerieren). 
- Het in bezit zijn van hoeveelheden illegale middelen die het persoonlijk gebruik overstijgen. 
- Het in bezit zijn van hoeveelheden legale middelen, die het persoonlijk gebruik overstijgen (medicatie) zonder
aanwijsbare gefundeerde reden. 
     
    Dealen is wettelijk niet toegestaan, dus niet in en buiten  de school, ook niet tijdens buitenschoolse activiteiten. 
 
    Wanneer aangetoond is  dat iemand deze regel overtreedt, wordt volgende werkwijze gevolgd: 
     
•    Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugdealen 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.  
•    De ouders en de politie worden onmiddellijk verwittigd.  
•    Afhankelijk van de ernst van de overtreding (hoeveelheid, soort, leeftijd) volgt een tijdelijke verwijdering van de
school of een tuchtsanctie van schorsing. 
•    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. 
6. Middelengebruik en stageplaatsen, werkplaatsen 
Middelengebruik kan het reactie- en waarnemingsvermogen beïnvloeden en niet alleen een 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. 
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.  
De directie van de school wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht.  
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.  
De tuchtmaatregelen uitgaande van de school kunnen een onmiddellijke stopzetting van jouw stage inhouden.  
De disciplinaire maatregelen uitgaande van jouw stageplaats kunnen een onmiddellijke stopzetting van jouw stage
inhouden. 
De disciplinaire maatregelen uitgaande van de werkgever kunnen zowel de tewerkstellingsverplichting als de
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loonverplichting opschorten en een ontslag om dringende redenen uitmaken.   
Dit kan het succesvol beëindigen van het lopende schooljaar in het gedrang brengen.  
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Duaal leren

Bijlage 5:

Addendum school/centrumreglement
1 Screening, intakegesprek(ken) en trajectbegeleiding

Door je inschrijving in de richting Elektrische Installaties duaal die in ons centrum/onze school wordt ingericht, ben je
bereid je te onderwerpen aan de screening, intakegesprek(ken) en de trajectbegeleiding. Als leerling engageer je je om
deel te nemen aan elke vorm van traject- en leerlingbegeleiding. Van je ouders verwachten wij hiertegenover een positief
engagement. 
De intakegesprekken/screenings gebeuren onder leiding van de trajectbegeleider op 12/09/2017. Hier wordt je vakkennis
getoetst, alsook je motivatie & attitude. 
De trajectbegeleider zal je doorheen deze gesprekken begeleiden en voorbereiden op de sollicitatiegesprekken met de
bedrijven. 

2 Niet-sluiten van een overeenkomst leidt tot een verplichte vroegtijdige beëindiging van de opleiding

Als er binnen 20 opleidingsdagen, te rekenen vanaf het tijdstip dat je opgeleid moet kunnen worden op de werkvloer,
geen overeenkomst is gesloten, moet de richting Elektrische Installaties duaal worden stopgezet. Ook als een
overeenkomst wordt beëindigd, wordt eenzelfde termijn van 20 opleidingsdagen gehanteerd om een nieuwe
overeenkomst af te sluiten; indien dit niet lukt, moet de richting Elektrische Installaties worden stopgezet. 

3. Klassenraad

De klassenraad is samengesteld uit het voltallige lerarenkorps die les geven aan de richting 5 Elektrische Installaties. De
trajectbelegeider is Mevr. Liesbeth Venneman. De mentor wordt aangeduid door het bedrijf. 
De trajectbegeleider en mentor maken stemgerechtigd deel uit van de klassenraad. 

4. Niet-overzitten

Afhankelijk van de duale opleiding die de school/het cdo organiseert, is overzitten uitgesloten, uitgezonderd het
overzitten in een eenjarige opleiding tijdens het schooljaar 2018-2018 en het overzitten in het tweede jaar van een
tweejarige opleiding tijdens het schooljaar 2018-2019.

Naam + handtekening voor akkoordverklaring

Datum: .. / .. / ....
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Toestemming gebruik foto in leerlingvolgsysteem/administratief pakket
[Ter informatie: nieuwe bijlage]

[Logo en adresgegevens van de school]

[datum]

Beste ouder(s) of meerderjarige leerling,

Omwille van organisatorische redenen, zouden wij een pasfoto van de leerling in het leerlingvolgsysteem/ administratief
pakket willen plaatsen. Het plaatsen van de pasfoto dient om de leerling te kunnen visualiseren. Wij zullen deze foto voor
geen enkel ander doeleinde gebruiken.

Ik geef hierbij toestemming/ geen toestemming aan de school om

[maak een keuze]

[een pasfoto te maken en te plaatsen in het leerlingvolgsysteem/administratief pakket.]

OF
[een aan de school bezorgde pasfoto te plaatsen in het leerlingvolgsysteem/administratief pakket.]

Met vriendelijke groet
[naam van de directeur]

Datum                            Handtekening ouder 
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Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
[verplichte bijlage]

Beste ouder(s)

Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze communicatiekanalen
(schoolwebsite, sociale media, …) en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u
hiervoor toestemming.

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar
gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

met vriendelijke groeten
[naam van de directeur]

Directeur

Toestemming om beeldmateriaal te maken
[Logo en adresgegevens van de school]

[Datum]

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar [....-....] vanaf 1 september beelden/foto's van
.......................................[naam van de leerling(e)] te maken tijdens de hierna vermelde activiteiten.

Datum                                                                                                             Handtekening ouder

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren 
[Logo en adresgegevens van de school]

[Datum]

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar [....-....] vanaf 1 september beelden/foto's van
......................................[naam van de leerling(e)] te publiceren op de hierna vermelde informatiedragers. 

Datum                                                                                                         Handtekening ouder

[

Activiteit Toestemming? Informatiedrager Toestemming?

Jaarlijkse fotosessie Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Bosklassen Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
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Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen

Schooletentje Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schoolfeest Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schoolreis Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Gezonde weken Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

... Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

]
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Duaal leren "Schoolbank op de werkplek"
[Deze bijlage wordt nog aangepast na goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de
proeftuin "Schoolbank op de werkplek"]

Screening, intakegesprek(ken) en trajectbegeleiding

Door je inschrijving in [naam duale opleiding] die in onze school wordt ingericht, ben je bereid je te onderwerpen aan de
screening, intakegesprek(ken) en de trajectbegeleiding. Als leerling engageer je je om deel te nemen aan elke vorm van
traject- en leerlingbegeleiding. Van je ouders verwachten wij hiertegenover een positief engagement.

[Vermeld hier verplicht hoe de intakegesprek(ken), screening en de trajectbegeleiding in de school concreet zal
gebeuren.]

Niet-sluiten van een overeenkomst leidt tot een verplichte vroegtijdige beëindiging van de opleiding

Als er binnen 20 opleidingsdagen, te rekenen vanaf het tijdstip dat je opgeleid moet kunnen worden op de werkvloer,
geen overeenkomst is gesloten, moet [naam duale opleiding] worden stopgezet. Ook als een overeenkomst wordt
beëindigd, wordt eenzelfde termijn van 20 opleidingsdagen gehanteerd om een nieuwe overeenkomst af te sluiten; indien
dit niet lukt, moet [naam duale opleiding] worden stopgezet.

Klassenraad

[Vermeld hier verplicht de samenstelling van de klassenraad + de expliciete vermelding van de trajectbegeleider + de
mentor]

De trajectbegeleider en mentor maken stemgerechtigd deel uit van de klassenraad.

Niet-overzitten

[Verplicht lokaal uit te werken naargelang de duale opleiding die wordt ingericht in de school]

Afhankelijk van de duale opleiding die de school organiseert, is overzitten uitgesloten, uitgezonderd het overzitten in een
eenjarige opleiding tijdens het schooljaar 2017-2018 en het overzitten in het tweede jaar van een tweejarige opleiding
tijdens het schooljaar 2018-2019.   
   
Naam + handtekening voor akkoordverklaring   
   
Datum: .. / .. / ....  

80



Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

Bijlage 3:

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal.  
Beste ouder(s)  
De school kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar foto’s en beeldopnames (laten) maken.  
In dit formulier kan u aangeven of en in welke mate u toestemming geeft voor het maken en publiceren van dat
beeldmateriaal.  
Met vriendelijke groeten  
   
   
Brecht Persoons  
Directeur  
   
   
Ik, ondergetekende, ouder/ voogd van ………………………………………….. (naam leerling) uit klas ………………………………….
verklaar hierbij het volgende:  
Algemeen  
Ik werd via het schoolreglement in kennis gesteld dat de toestemmingen die in dit formulier worden gegeven te allen tijde
kunnen worden herroepen of gewijzigd na contactname met de directeur.  
Maken beeldmateriaal
Ik werd via het schoolreglement in kennis gesteld dat de school tijdens verschillende evenementen en activiteiten foto’s
en beeldopnames kan (laten) maken.  
Ik geef hierbij de toelating dat gerichte foto’s worden gemaakt waarop de leerling herkenbaar en centraal in beeld wordt
gebracht, alleen of samen met één of meerdere andere leerlingen tijdens een activiteit of waarbij wordt geposeerd.  
Ja / Nee  
Gebruik van het beeldmateriaal  
Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt gepubliceerd op een publiek toegankelijk deel van de
schoolwebsite.  Ja / nee
Dit geldt ook voor gericht beeldmateriaal.  Ja / Nee  
   
Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt gepubliceerd op een uitsluitend voor ouders en
leerlingen afgeschermde website.  Ja / Nee 
Dit geldt ook voor gericht beeldmateriaal.  Ja / Nee  
   
Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in een schoolkrantje.  Ja / Nee 
Dit geldt ook voor gericht beeldmateriaal.  Ja / nee  

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, …),
beheerd door de school.  Ja / Nee 
Dit geldt ook voor gericht beeldmateriaal.  Ja / Nee  
  
   
   
Datum: ………………………………………...                                                                                                       

Handtekening ouder(s)

Handtekening meerderjarige leerling  
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