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Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverkla-

ring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je informatie over de schoolorganisatie, het studiereglement 

en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt 

strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken 

op de schoolraad. 

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig 

dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, 

moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. 

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf 

beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om 

een ander lid van het directieteam, een coördinator of een leerlingenbegeleider. 

http://www.sfevergem.be/
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Deel I ― Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen school en ouders 

1 Pedagogisch project 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwel-

komen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dia-

loog-school houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen betrekt in het 

samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de 

opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in 

de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.  Als 

katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun 

kinderen verstrekt. Dat houdt ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring 

We draaien de klok even terug. Ongeveer 800 jaar geleden leefde Franciscus van Assisi. Jarenlang was hij een zorgeloze 

levensgenieter geweest, met de droom om in rijkdom te leven als gevierd ridder, toen hij plots van dichtbij gevangenschap, 

ziekte, oorlog en armoede meemaakte. Doorheen deze ervaringen klonk voor Franciscus Jezus’ roep naar authentiek, mens-

waardig leven voor iedereen. Franciscus beantwoordde deze roep met een radicaal andere invulling van zijn leven: voortaan 

koos hij voor een leven in dienstbaarheid, nederigheid en eenvoud. Een leven waarin Gods liefde onder de mensen tastbaar 

werd.  

Het leven van Franciscus laat er geen twijfel over bestaan: ervaringen vormen mensen, ontmoetingen inspireren mensen, 

begeestering doet mensen boven zichzelf uitstijgen. Mensen kunnen op hun unieke manier een verschil maken in de wereld. 

Onze levenskeuzes zijn bepalend, zowel voor onszelf als voor anderen. Ervoor kiezen om een school vorm te geven vanuit 

de inspiratie van Franciscus, is een vrije keuze, maar ze is niet vrijblijvend. 

We willen daarom van onze school een plek maken waar we samen met jou op zoek gaan naar en werken aan authentiek, 

menswaardig samenleven. Een school die gelooft in jongeren en hen op weg wil helpen bij het maken van levenskeuzes en 

bij het zoeken naar een antwoord op vragen als: “Wie ben ik? Wie kan ik zijn? Wie wil ik zijn? Wat kan en wil ik van mijn 

leven maken?” We hopen dat je doorheen deze vragen gaandeweg je verantwoordelijkheid in de wereld kan opnemen en 

dienstbaar kan zijn tegenover mens en natuur. 

Dat je graag naar onze school komt, is voor ons een prioriteit. Iedereen is uniek en wij zijn er om elke leerling daarin te 

steunen. Daarom heb je recht op een warme, begrijpende omgeving, waar je jezelf kan zijn, je jouw eigenheid kan ont-

plooien. Daarom ook vinden wij persoonlijke begeleiding van groot belang. Weet dat je er niet alleen voor staat als het even 

niet mee zit. Je vindt ongetwijfeld een luisterend oor bij leerkrachten, klassenleraar, leerlingenbegeleiders, … 

Uiteraard moet iedereen de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. We verwachten van jou dan ook deze bijzondere vorm 

van nederigheid: dat je medeleerlingen, leerkrachten, directie, opvoeders en onderhoudspersoneel met respect tegemoet 

treedt. Beleefdheid in de omgang met elkaar is voor ons een must, eerlijkheid een onmisbaar fundament. Je eigen weg maak 

je niet alleen vanuit de nodige ruimte voor jezelf; groeien naar volwassenheid doe je steeds in relatie tot anderen: in de klas, 

in de school en daarbuiten.  

Doorheen de lessen en activiteiten bouwen we daarom aan een brede, kritische kijk op de wereld. Uiteraard moet jij daar-

voor kennis verwerven en vaardigheden oefenen. Dat vraagt tijd en energie, op school en thuis, maar zo leer je te streven 

naar juistheid en grondigheid. Neem de tijd om hierin te groeien. Eenvoud vertalen we graag in aandacht voor de nodige 

traagheid en het nodige geduld.  

“Doe eerst het noodzakelijke, dan het mogelijke, en voor je het weet doe je het onmogelijke.”, zei Franciscus ooit, met een 

overweldigend geloof in de mogelijkheden van iedere mens. Wij willen vertrekken van eenzelfde geloof in jongeren en sa-

men met jou op weg gaan naar morgen. We hopen dat je op onze school mag ervaren hoe het is om samen te leven – 

noodzakelijk én mogelijk – om eens, als jongvolwassene, van hieruit je eigen weg verder te gaan.  

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
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2 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij met je ouders maken bij de inschrijving. Deze afspraken 

gelden voor de hele periode dat je bij ons bent ingeschreven. 

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de ouderraad, de schoolraad en het lokaal overlegcomité van 

onze school. 

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen 

zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in 

partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.  

 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 

De oudercontacten geven aan de ouders - indien gewenst, in aanwezigheid van de leerling - de kans in gesprek te gaan met 

een vakleerkracht, de klassenleraar, de leerlingenbegeleider, een clb-medewerker of een lid van de directie. In dit gesprek 

kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen: de resultaten van toetsen en examens, studievorderingen, studiepro-

blemen, het algemeen welbevinden van de leerling, de beslissing of het advies van de delibererende klassenraad, toekomst-

plannen, ...  

We plannen de volgende oudercontacten: 

 voor alle ouders: een individueel contact bij klassenleraar en/of vakleerkrachten, eind december en op het einde 

van het schooljaar; 

 voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar: een klassikaal informatiemoment in september en een indi-

vidueel contact bij de klassenleraar in oktober; een oudercontact op uitnodiging van de klassenraad voor de paas-

vakantie; 

 voor de ouders van de leerlingen van het tweede jaar: een algemeen infomoment en een individueel contact voor 

de paasvakantie in functie van studiekeuze;  

 voor de ouders van het vierde en het zesde leerjaar: een individueel contact in maart rond welbevinden en in mei 

bij de vakleerkrachten in functie van de studiekeuze;  

 voor de ouders van de leerlingen van derde en vijfde jaar: een oudercontact in maart rond welbevinden en in mei 

op uitnodiging van de klassenraad.  

Ook buiten de voorziene momenten kunnen ouders naar aanleiding van een concrete situatie een oudercontact aanvragen. 

De school verwacht dat u steeds antwoordt op een uitnodiging voor het oudercontact, ook als u niet komt. Wanneer u 

expliciet wordt uitgenodigd voor een oudercontact, rekenen we erop dat u op die uitnodiging ingaat.  

Wanneer u niet kan aanwezig zijn op een afspraak voor een oudercontact, graag de school tijdig op de hoogte brengen.  

 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 

Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni 

deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij of zij volgt. Verder verwachten we dat uw kind elke school-

dag tijdig (= vóór het eerste belsignaal) aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of 

tuchtmaatregel. 

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of les vervangende activi-

teiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder  punt 3.1. 

Om het recht op een schooltoeslag (die onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 

29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terug-

betaald. 

Les overstijgende activiteiten of buitenschoolse uitstappen worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meer-

dere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent 
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dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Meerdaagse uitstappen die helemaal of gedeeltelijk tijdens de vakantie 

plaatsvinden, zijn niet verplicht.  

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de 

school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is. 

Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven 

uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht 

bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 

Zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het ministerie van 

onderwijs.  

In het kader van ons protocol met de politie werden afspraken gemaakt in verband met spijbelen (zie deel II, punt 3.1.11). 

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure 

tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook 

beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een 

hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 

 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding 

In deel II, punt 3.5, en deel III, punt 1.8, van het schoolreglement vindt u meer informatie over de studiebegeleiding en de 

socio-emotionele ondersteuning die wij op school aanbieden  

In overleg met u zullen we steeds met alle betrokken partijen naar de meest aangewezen vorm van begeleiding zoeken. We 

rekenen hierbij op uw positieve medewerking. 

 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. We verwachten dat u alle schoolse initiatieven om Nederlands te leren steunt. 

Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren buiten 

de school. Wanneer uw kind enkel tijdens de schooluren Nederlands hoort, spreekt of leest is het voor de school een on-

mogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Wij verwachten daarnaast ook dat je 

instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 
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Deel II ― Het reglement 

1 De inschrijving 

 De eerste inschrijving 

Sint-Franciscus Evergem is onderdeel van de scholengroep EDUGO. EDUGO bestaat uit verschillende administratieve scho-

len die nauw samenwerken. We kunnen een maximumcapaciteit vastleggen op het niveau van Sint-Franciscus Evergem. 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website en onder het punt ‘Inschrij-

vingsbeleid’ (deel III, punt 4).  

 Herbevestiging van inschrijving 

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: 

 wanneer je zelf onze school verlaat; of 

 wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of 

 wanneer een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het 

gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB 

ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, of 

 wanneer jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt 

dan op het einde van het lopende schooljaar; of 

 wanneer je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt 3.1.11) 

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar 

bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Bij twijfel kunnen leerlingen ten laatste de eerste week van juli alsnog hun 

beslissing aan de school kenbaar maken. 

 Inschrijving geweigerd? 

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. 

In de loop van het schooljaar kan je overstappen naar een andere studierichting vóór 15 januari. Daarna kan je normaal 

gezien niet meer veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd 

bereikt.  

Als een lessentabel verschillende keuzemogelijkheden bevat, dan hanteren wij ook 15 januari als uiterste overgangsdatum. 

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je na een tuchtprocedure het vorige of het daaraan voor-

afgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in onze school of een school van de EDUGO-scholengroep. 

 Vrije leerling 

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgestelde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je niet ingeschreven worden. 
Een eventuele inschrijving waar pas later blijkt dat niet voldaan is aan de reglementaire voorwaarden, is nietig. In dat geval 
kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er 
op het einde van het schooljaar geen studiebewijs kan uitgereikt worden.  
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2 Onze school 

 Studieaanbod 

Het studieaanbod van  

Sint-Franciscus Evergem  

Schepenhuisstraat 4 

9940 Evergem  

vind je hieronder terug in het organigram. 
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 Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling 

Eerste graad maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Eerste uur  - 8.25 u tot 9.15 u: les       

Tweede uur - 9.15 u tot 10.05 u: les      

Pauze      

Derde uur - 10.20 u tot 11.10 u: les      

Vierde uur - 11.10 u tot 12 u: les      

Vijfde uur - 12.00 u tot 12.50 u: middagpauze       

Zesde uur - 12.50 u tot 13.40 u: les      

Zevende uur - 13.40 u tot 14.30 u: les      

Achtste  uur - 14.30 u tot 15.20 u: les      

 

   Les voor alle leerjaren 

   Pauze, geen les 

 

Tweede en derde graad maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Eerste uur 8.25 u tot 9.15 u: les       

Tweede uur 9.15 u tot 10.05 u: les      

Pauze      

Derde uur 10.20 u tot 11.10 u: les      

Vierde uur 11.10 u tot 12 u: les      

Vijfde uur 12.00 u tot 12.50 u: les*       

Zesde lesuur 12.50 u tot 13.40 u: middagpauze       

Zevende uur 13.40 u tot 14.30 u: les      

Achtste uur 14.30 u tot 15.20 u: les**      

* op woensdag voor groepen met 33 lestijden in de week 

Er kan DISPENSATIE van lesbijwoning voor het eerste en achtste lesuur gegeven worden aan alle leerjaren, wanneer de 

leerkracht van het eerste of achtste lesuur afwezig is. Dan moeten de leerlingen respectievelijk pas om 9.15 uur op school 

zijn of om 14.30 uur vertrekken naar huis.  

 Wanneer er evaluaties zijn ingepland, is er geen dispensatieregeling mogelijk. De opdrachten moeten dan tijdens 

dit lesuur afgewerkt worden in de klas.  

 De taken die voorzien zijn voor het eerste of achtste lesuur, moeten thuis afgewerkt worden als de dispensatie van 

kracht is en klaar zijn voor de volgende les van dat vak.  

 De ouders en leerlingen zullen via een smartschoolbericht ingelicht worden dat het eerste of achtste lesuur niet 

doorgaat. U kan instellen via de smartschoolapp om meldingen te ontvangen zodat u ten allen tijde op de hoogte 

bent dat er dispensatie doorgaat. 

 De melding van de dispensatie gebeurt vóór 17.00 uur van de voorgaande dag als het 1e lesuur van de daaropvol-

gende dag niet doorgaat. Wanneer leerlingen door transportregelingen vroeger dan het tweede lesuur op school 

arriveren, worden ze verwacht in een aangeduid lokaal. De school kan niet verantwoordelijk zijn voor leerlingen 

die blijven rondhangen rond de school en zich niet op school aanmelden in het aangeduide lokaal.  

 Wanneer er dispensatie is het achtste lesuur, wordt er vóór 12.00 uur van dezelfde dag verwittigd. Leerlingen die 

moeten wachten op transport kunnen op school in een aangeduid lokaal wachten.  

 Het is mogelijk dat een leerkracht van een ander vak dit lesuur gebruikt om les te geven over zijn/haar vak of dat 

er een schoolgebonden invulling wordt gegeven aan dit lesuur.  

 Wanneer er een bijspronglesuur of (begeleide) studie is afgesproken, blijft uw zoon/dochter op school in het aan-

geduide lokaal in afwachting van de bijsprong of studie. Er is mogelijkheid om in stilte huiswerk te maken of lessen 

te leren.  
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Vanaf 7.45 uur is er TOEZICHT op de speelplaats. Na de lessen is er toezicht op de speelplaats tot 15.30 uur. Nadien ga je 

naar huis of naar de studie.  

Er is gratis AVONDSTUDIE tot 17.00 uur, behalve op woensdag.  

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement. 

 Beleid inzake extra-murosactiviteiten 

In elk leerjaar worden tijdens het schooljaar een aantal lesoverstijgende activiteiten en buitenschoolse uitstappen  

georganiseerd. De kalender is raadpleegbaar op smartschool voor jou en je ouders. Deze activiteiten of uitstappen worden 

als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je de kans om je te verrijken en 

je verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.  

In uitzonderlijke gevallen kan de directie voorafgaandelijk toestaan dat je niet deelneemt. Je wordt dan op een pedagogisch 

verantwoorde manier op school opgevangen (vrijstelling van schoolbezoek is geen recht). 

Meerdaagse uitstappen die gedeeltelijk of helemaal tijdens de vakantie plaatsvinden, zijn niet verplicht.  

Wanneer je toch afwezig bent bij dergelijke activiteiten of uitstappen, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat 

nog te recupereren is, wanneer een medisch attest wordt voorgelegd. Kosten die we al gemaakt hadden, worden aangere-

kend. Bij meerdaagse reizen worden de afspraken i.v.m. coronasafe reizen meegedeeld in de communicatie ter voorberei-

ding van de reis.   

Je op een andere dan de voorziene manier verplaatsen, de groep vroeger verlaten of je later bij de groep voegen, kan enkel 

na voorafgaandelijke toestemming van de directie, tenzij de mogelijkheid uitdrukkelijk in de brief vermeld wordt. 

Op uitstap gelden dezelfde praktische afspraken en gedragsregels als op een gewone schooldag. Zie punt 4.1. 

 Schoolrekening 

  Wat vind je terug in de bijdrageregeling? 

In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Je vindt de bijdrageregeling als 

bijlage bij dit schoolreglement. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.  

 Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken, zoals het betalen van je schoolboeken, 

kopieën, activiteiten, …. Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukt examenpapier, koop je ver-

plicht bij ons. Als je niet aanwezig bent op een activiteit, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te 

recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, worden aangerekend. 

 Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht 

aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen. 

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:  

 Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Voor een kopie betaal je bijvoor-

beeld  0,04 euro per stuk. Van die prijs zullen we niet afwijken. 

 Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag 

dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren 

ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. 

De bijdrageregeling wordt jaarlijks besproken op de schoolraad. 

 Hoe wordt de schoolrekening betaald? 

Je ouders krijgen 4 maal per schooljaar een schoolrekening. 

 In het begin van het schooljaar (contant te betalen): boeken, schoolbenodigdheden, T-shirt voor de lessen LO, … 
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 In november, februari en in mei: uitstappen, kopieën, schoolbenodigdheden, …. Alle kosten van het lopende tri-

mester worden dan aangerekend. 

We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. 

Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat 

we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de 

schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een 

identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige 

resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? 

Als je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met het leerlingensecreta-

riaat of met de directie. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken 

over een aangepaste/ gespreide manier van betalen.  

 Wat als je ouders weigeren te betalen? 

Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we het gesprek met hen aangaan. Zorgt dat 

niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat 

moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrest-

voet. 

 Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht 

In project ‘gezonde voeding’ werk je met voedingsmiddelen. Wanneer jouw medische toestand dan een risico inhoudt op 

(on)rechtstreekse verontreiniging van levensmiddelen, breng je de school onmiddellijk op de hoogte. De school beslist ver-

volgens of je naar een andere project moet overgaan.  

Deze gegevens over jouw medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de 

school. De directeur en de personeelsleden van de school gaan er vertrouwelijk mee om. 

 

3 Studiereglement 

 Afwezigheid 

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en desgevallend deel te nemen aan de les overstijgende 

activiteiten en buitenschoolse uitstappen. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend 

hebben. 

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch, als je de juiste documenten bin-

nenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen 

zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van 

de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.7.  

Als je ongewettigd afwezig bent op een evaluatiemoment, zorg je dat een normale beoordeling onmogelijk wordt en kan je 

een nul krijgen.  
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 Je bent ziek 

Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? 

 Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie 

opeenvolgende kalenderdagen; let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.  

- Gebruik daarvoor de voorgedrukte strookjes vooraan in je agenda, als je in de eerste en tweede graad zit.  

- Als je in de derde graad zit, schrijven je ouders zelf een afwezigheidsbriefje. Via smartschool wordt bevestigd dat 

er een afwezigheidsbriefje is ingediend.  

 Een medisch attest is nodig:  

 zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;  

 wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd 

hebben met een eigen verklaring;  

 als je niet kan deelnemen aan een geplande uitstap of activiteit en je wil een terugbetaling van de recupereerbare 

kosten; 

 als je tijdens de examens wegens ziekte afwezig bent. 

 

Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? 

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: 

 uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”); 

 de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;  

 begin- of einddatum zijn vervalst; 

 het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je 

ouders, hulp in het huishouden, .... . 

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen. 

 

Wanneer lever je een medisch attest in?  

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvol-

gende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.  

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de 

verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts 

één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar 

volstaat een verklaring van je ouders. 

 

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

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je 

aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die 

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

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de 

leerkracht je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil 

zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier 

zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen 

steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag 

onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.  
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Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)? 

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of moederschapsverlof wordt tijdelijk onder-

wijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist, in overleg met je 

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

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling 

recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in 

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

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische 

ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte.  

a. TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een 
ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 

• Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd); 

• Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-specialist); Uit dit attest blijkt dat je 

niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag krijgen; 

• Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest; 

• Je verblijft op 10 km of minder van de school; 

• Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe 

aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  

• Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en binnen de drie maanden opnieuw 

afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend wor-

den. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  

 

Organisatie: 

• TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis; 

• Je krijgt 4 uur per week thuis les.  

b. TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie  

Voorwaarden: 

• Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je 

onderwijs mag krijgen; 

• Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest. Voor jouw volledige 

schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de 

oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus 

geen nieuwe aanvraag nodig; 

• Je verblijft op 10 km of minder van de school. 

Organisatie: 

• Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid; 

• TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd. Dat is mogelijk na ak-

koord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waar-

voor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze. 
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Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien je ouders TOAH 

aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en 

konden beoordelen. 

TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren. 

Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)? 

Als je door ziekte, of ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve lesdagen) niet de lessen niet kan 

volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs (SIO) via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit 

via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds 

terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 

 Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis 

inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of een huwelijksaankondiging. 

 Je bent (top)sporter 

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, 

tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen. 

 Je hebt een topkunstenstatuut 

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B), kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal lesdagen afwezig te 

zijn, zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline. 

 Je bent zwanger 

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de ver-

moedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tij-

dens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 0 en 

0). 

 Je bent afwezig om één van de volgende redenen 

 je moet voor een rechtbank verschijnen; 

 de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

 bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; 

 op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 

 je bent preventief geschorst; 

 je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; 

 je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse 

Scholierenkoepel; 

 om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof; je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden; het gaat om 

de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: 

 Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 
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 Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het 

Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en 

het Wekenfeest (2 dagen); 

 Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke 

feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag). 

 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn 

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, school 

vervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot een lid van de directie of de coördinator. Je hebt dus geen recht 

op deze afwezigheden.  

Als je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen. (bv. 

een verklaring van je ouders). 

 Notities bijwerken, leerstof inhalen en toetsen afleggen na afwezigheid 

Bijwerken notities en inhalen gemiste leerstof 

Wanneer je één of enkele dagen afwezig bent geweest wegens ziekte, neem je in de eerste plaats zelf initiatief om je notities 

bij te werken en de gemiste leerstof in te halen.  

Je kan hierbij rekenen op de hulp van klasgenoten die – door middel van een beurtrol-  tijdens je afwezigheid zoveel mogelijk 

informatie bijhouden. De vakleerkracht en je klassenleraar zien erop toe dat dit vlot verloopt. 

Wanneer je de gemiste leerstof hebt doorgenomen, kan je hierover steeds gerichte vragen stellen aan je leerkracht.  

Wanneer je langer dan één week bent afwezig geweest, kan je aan de leerlingenbegeleider/ coördinator ondersteuning 

vragen voor bij het bijhouden van je notities en/ of het inhalen van de gemiste leerstof. 

Je kan tijdens de middagpauze ook naar de “ziekenklas” komen, waar je geholpen wordt door de leerlingenbegeleider/ 

coördinator en/ of door een medeleerling.  

 

Toetsen afleggen na afwezigheid 

Wanneer je één of enkele dagen afwezig bent geweest, leg je bij terugkomst in principe vooraf aangekondigde toetsen af. 

Je leerkracht oordeelt of dit haalbaar is of niet. 

Als je één week afwezig bent geweest, maak je alle toetsen mee vanaf de derde dag waarop je terug op school bent.  

Na een langdurige afwezigheid (meer dan één week) kan er in overleg met de klassenraad en met de leerlingenbegeleider/ 

coördinator een speciale regeling worden getroffen. 

 Wat als je afwezig bent tijdens examens, toetsen, klasoefeningen of persoonlijk werk? 

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een toets, een klasoefening of een persoonlijk werk, kan je verplicht worden 

die achteraf in te halen. Neem zelf contact op met de vakleerkracht.  

Als je gewettigd afwezig was bij één of meer examens, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad 

of je de gemiste examens moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je 

ouders op de hoogte. 
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 Praktijklessen en stages inhalen (TSO) 

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages moet inha-

len. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of stages zal 

inhalen. 

 Spijbelen kan niet 

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit 

school. Spijbelen kan niet! 

Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw 

positieve instelling.  

Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.  

Bovendien hebben we met de politie de volgende afspraken gemaakt:  

 na een melding van schoolverzuim gaat de lokale politie over tot een sociale exploratie van het spijbelprobleem 

overeenkomstig de bepalingen van het spijbelactieplan uitgaande van het parket van de procureur des Konings te 

Gent; 

  in geval van aanhoudend schoolverzuim, vanaf 30 halve dagen ongewettigde afwezigheden, alsook daarna bij de 

eerstvolgende nieuwe afwezigheid, brengt de school de lokale politie op de hoogte d.m.v. een gestandaardiseerde 

meldingsfiche; 

 deze melding kan vroeger indien, betrokken leerling in een problematische opvoedingssituatie verkeert, een als 

misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of in geval van antecedenten van spijbelen tijdens het vorige schooljaar; 

 wanneer de lokale politie hierom verzoekt, maken de scholen de gestandaardiseerde meldingsfiche van betrokken 

leerlingen over binnen de 2 werkdagen. 

Als je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure op te starten 

omdat je het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je uit te schrijven, bij-

voorbeeld omdat je hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je verblijft. 

 Van school veranderen tijdens het schooljaar 

Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je 

van school verandert, zullen wij je administratief dossier en een aantal gegevens (wettelijk bepaald) over je schoolloopbaan 

aan je nieuwe school doorgeven. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag 

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen. Zowel jij als je ouders kunnen vragen 

om die gegevens in te zien. 

 Persoonlijke documenten/ materiaal 

 Je schoolagenda 

Voor de eerste en tweede graad:  

- Je schoolagenda is een onmisbaar planningsinstrument en een officieel document. Je noteert elke les welke op-

drachten je moet uitvoeren en wat je moet studeren tegen de volgende les. Je kan altijd terugvallen op de digitale 

agenda voor de juiste informatie, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het invullen van de papieren agenda als 

persoonlijke back-up. Ook bij afwezigheid kan je zien wat er in de les gebeurd is via de digitale agenda op smart-

school.  

- Als vorm van permanent contact met de school ondertekenen je ouders om de veertien dagen je agenda en even-

tuele nota’s vooraan in de agenda. Op verzoek van een personeelslid dien je de agenda onmiddellijk te overhandi-

gen. De leerkracht die de opmerking noteerde volgt het ondertekenen op. 
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- Je bent verplicht je papieren agenda elke dag bij te hebben.  

- Je papieren agenda kan je gebruiken als planningsinstrument. Je vindt er al je persoonlijk werk in terug en je be-

schikt wekelijks over een schema waarop je kan plannen wanneer je welke taken zal uitvoeren.  

Voor de derde graad 

- Je hebt de digitale agenda via smartschool. Daar worden ook de digitale taken en opdrachten door de leerkracht 

genoteerd, maar ze worden steeds in de klas meegedeeld. In geval van twijfel geldt de deadline die in de klas werd 

afgesproken.  

- Was je afwezig, dan kan je via de digitale agenda snel nagaan welke lesonderwerpen je gemist hebt en welke taken 

of toetsen je moet inhalen. Ook speciale dagen (uitstappen, vrije dagen, activiteiten) kan je terugvinden in de digi-

tale agenda.  

- Je kan een papieren agenda aankopen via de school, maar dit is geen verplichting, tenzij de klassenraad daartoe 

beslist.  

 Je lesmateriaal: handboeken, (leer)werkboeken, notities … 

Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen wat je moet meebrengen voor de les. Indien je niet in orde bent, kan je leerkracht 

daarvoor een sanctie uitspreken of dit op je vergeetkaart noteren (eerste graad).  

Ook zal je leerkracht zeggen wat en hoe je moet noteren. Verzorgde, volledige en correcte notities zijn een belangrijke 

voorwaarde voor goede toetsen en examens. Neem daarom de tips en instructies van je leerkracht ter harte. Vraag hulp, 

indien nodig. Indien je notities niet in orde zijn, kan je leerkracht je verplichten deze thuis of in de avondstudie te herschrij-

ven of in orde te maken.  

Op het einde van het schooljaar bewaar je je agenda, notities en eigen lesmateriaal in functie van een eventuele doorlichting 

thuis gedurende 1 jaar (tot 31 augustus van het volgende schooljaar). Als de school je aanduidt om je documenten in te 

dienen, kan je dat niet weigeren. Zijn je schriften op het einde van het schooljaar niet in orde, dan kan de school je verplich-

ten om die op school te komen bijwerken. 

 

 Taken, verslagen, voorbereidingen … op tijd afgeven 

Elke taak, opdracht of verslag moet op de afgesproken datum worden afgegeven. Indien je je taak, opdracht of verslag pas 

de volgende dag afgeeft, kan het zijn dat je slechts de helft van de punten krijgt. Na 2 dagen krijg je geen punten meer. 

Als je een voorbereiding niet hebt gemaakt, zal je leerkracht dit noteren en kan je bv. 0/2 krijgen.  

 Smartschool en google.classroom 

Smartschool en google.classroom zijn nuttige instrumenten om te communiceren én om opdrachten,  bijkomende of vrij te 

maken oefeningen, extra ondersteunende informatie zoals PowerPoint presentaties, enz. ter beschikking te stellen. Op die 

manier leer je om een digitaal hulpmiddel ook als werkinstrument te gebruiken.  

 Het taalbeleid van onze school 

Wanneer je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning 

nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in het begin van september en kan als gevolg hebben dat 

de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt en/of je de kans geeft om in te stappen in ‘Project in Taal’. 
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 Leerlingenbegeleiding  

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij 

door te begeleiden op vlak van onderwijsloopbaan, leren en studeren, emotioneel en sociaal welbevinden en preventieve 

gezondheidszorg.  

- Onderwijsloopbaan: je krijgt info over studieaanbod binnen (en buiten) de school, je bouwt een persoon-

lijk studiekeuzedossier op, je wordt begeleid in het verkennen van je talenten en je studiekeuze,   

- Leren en studeren: we ondersteunen jou door te investeren in differentiatie, leerzorg, remediëring, initia-

tieven rond taalontwikkeling, begeleide studie, peerteaching 

- Welbevinden: we bieden een warm onthaal (zorgzaam intakegesprek bij inschrijving), we werken samen 

aan een positieve relatie met en tussen leerlingen, we zorgen voor een goede communicatie via het leer-

lingenvolgsysteem en duidelijk afgebakende taken zodat je  ten allen tijde bij iemand terecht kan met een 

probleem, je kan steeds terecht bij vakleerkrachten, klassenleraar, leerlingenbegeleider en opvoedend 

team (permanentie),  

- Preventieve gezondheidszorg: we zorgen voor een veilige schoolomgeving, sensibilisering rond basisge-

zondheid, veilig uitgaan, veilig op de weg, EHBO, internetgebruik, privacy,  

De basiszorg is erop gericht om optimale studiekansen te bieden voor alle leerlingen door leerlingen systematisch op te 

volgen en te voorzien in een krachtige leeromgeving. Leerlingenbegeleiding is een deel van het onderwijsgebeuren. Bij de 

ontwikkeling van het beleid rond leerlingenbegeleiding houdt de school rekening met de schoolpopulatie en de schoolse 

context.  

Voor een leerling met speciale onderwijsbehoeften wordt in samenspraak met de leerling zelf, ouders, leerkrachten en 

leerlingenbegeleiders nagegaan welke maatregelen van verhoogde zorg een meerwaarde kunnen bieden om het gemeen-

schappelijk curriculum te volgen. Wanneer deze zorg ontoereikend blijkt, kunnen externe partners ingezet worden zoals clb, 

ondersteuningsnetwerk Divergent… om alsnog het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen.   

De school en het CLB werken aanvullend rond dezelfde vier domeinen, waarbij CLB vanuit de eigen expertise vertrekt :  

- School- en studiekeuze: CLB biedt informatie en hulp bij het zoeken,  

-  Leren en studeren: CLB gaat na wat je nodig hebt om te leren, 

-  Welbevinden: CLB gaat in gesprek over wat er nodig is om je goed te voelen thuis en op school,  

- Gezondheid: CLB zorgt voor medisch onderzoek op school, vaccinaties, gewicht, gehoor, … 

Leerlingenbegeleider en de CLB-contactpersoon bespreken zorgvragen allerhande geregeld in de cel leerlingenbegeleiding. 

Er wordt een aanpak binnen de school voorgesteld of uitgewerkt. Dit doen school en CLB in gedeelde zorg, voor en met de 

leerling, in samenwerking met de  ouders en de leerkrachten. 

Naast de vaste CLB-medewerker voor de school, is er ook de CLB-arts en paramedisch medewerker. Zij maken deel uit van 

het vast CLB-schoolteam.  

Wanneer er meer nodig is om tot een antwoord te komen, bespreekt de CLB-contactpersoon de vraag in het wekelijks CLB-

team op maandagnamiddag. Vanuit het team gaat de vraag naar een trajectbegeleider binnen dat team. 

De trajectbegeleider leidt het daarop volgend diagnostisch en/of begeleidingstraject. Dit kan het volgende omvatten: door-

nemen van de reeds verzamelde info, bijkomende verheldering van de vraag bij de leerling/ouders en leerkracht, onderzoek 

van de leerling, gesprekken met de leerling of observatie in de klas. In een voorstel van advies komen meerdere aanpakop-

ties aan bod. Wat is noodzakelijk voor de leerling? … een aanvulling van de aanpak in de klas, begeleiding van de leerkracht, 

extra zorg op school, kortdurende verdere begeleiding door het CLB, externe hulp of ondersteuning, … De trajectbegeleider 

gaat  in overleg met alle betrokkenen, bespreekt een advies en samen geven ze de aanpak die de leerling nodig heeft, 

concreet vorm.  

Verdere opvolging, evaluatie of nieuwe signalen worden opgenomen door de contactpersoon. Indien aangewezen, gebeurt 

dit in samenwerking met de trajectbegeleider. 
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 Begeleiding bij je studies  

 Leerzorg  

De vakleerkracht 

Je vakleerkrachten zijn het best geplaatst om je te vertellen hoe je hun vak kan studeren. Neem deze tips ter harte, zodat je 

van in het begin kan bouwen aan een goede studiemethode.  

Ook in de loop van het schooljaar vang je regelmatig tips op. Denk eraan dat je met een aandachtige houding in de les en 

een grondige verwerking thuis al een heel eind komt.  

In de aanloop naar de examens krijg je van je vakleerkrachten een leerstofoverzicht en vaak ook een studiewijzer met extra 

studietips. 

Aarzel nooit om extra uitleg te vragen over een onderdeel van de leerstof dat je niet goed begrijpt. Doe dit steeds nadat je 

de leerstof grondig hebt bekeken, zodat je gerichte vragen kan stellen.  

Indien je moeilijkheden met een bepaald vak ondervindt, kan je als remediëring extra oefeningen, een samenvatting of een 

voorbereiding afgeven. Je leerkracht kan je ook opleggen één van deze zaken te doen. We verwachten dat je daaraan gevolg 

geeft. 

 

De klassenleraar 

Als je het moeilijk hebt met je studies, kan een gesprek soms helpen om alles op een rijtje te zetten en een nieuwe start te 

nemen. Je klassenleraar volgt je studieresultaten op en heeft een goed beeld van jou. Je kan steeds bij hem/ haar terecht. 

Hij/zij zal je ontvangen en informeren op de eerste schooldag, de sfeer opvolgen in je klas, je klas stimuleren voor acties op 

school (bv. vastenactie…), ziekenzorg opvolgen, de klassenraad voorbereiden, de besluiten en visie van de klassenraad weer-

geven op je rapport en in de oudercontacten.  

 

De leerlingenbegeleider/ coördinator 

Wanneer er een (studie)probleem opduikt, staan de leerlingenbegeleiders/ coördinatoren klaar om in overleg met jou naar 

een oplossing te zoeken. Zij nemen ook, indien nodig, contact op met je ouders. Omgekeerd, zal je soms door hen aange-

sproken worden, als de klassenraad, een individuele leerkracht of een medeleerling een (studie)probleem heeft aangekaart.  

Ook je ouders kunnen steeds bij hen terecht, wanneer ze een vraag hebben of zich ergens zorgen over maken.  

 

De begeleide studie 

Op advies van de klassenraad kan je gedurende een bepaalde periode van het schooljaar uitgenodigd worden voor de be-

geleide studie.  

Je werkt en studeert er op maandag, dinsdag of donderdag van 15.30 uur tot 17.00 uur onder begeleiding, je krijgt studietips 

en feedback over je studiemethode en-houding. 

 

Bijsprong 

De school organiseert bijspronglesuren voor remediëring van leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door de 

COVID-19-pandemie. Met leerachterstand bedoelen we hiaten in basisvaardigheden en/of -kennis, die doorheen vorige 

twee jaren werden opgebouwd en die een verdere opbouw van leerstof hypothekeren. De vakleerkracht verwijst door naar 

deze bijsprongleerkracht, als er leerachterstand voor een bepaald onderdeel blijkt. De bijsprong kan uit één lesuur bestaan 

of verschillende lesuren over meerdere weken. De bijsprong is gratis. We verwachten inzet en engagement van de leerlingen 

om hier ten volle op in te gaan.  

De bijspronglesuren worden ingericht voor de vakken wiskunde, Frans, Engels en economie en remediëring van instructie-

taal in Nederlands in het 2e, 3e en 4e jaar. 
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 De begeleidende klassenraad 

In de loop van het schooljaar zitten je leerkrachten regelmatig samen om je vorderingen en je resultaten te bespreken. 

Indien nodig, worden afspraken gemaakt voor een passende begeleiding.  

De bevindingen van de klassenraad worden genoteerd in je pedagogisch dossier. Je klassenleraar kan je steeds vertellen wat 

er op deze klassenraden is gezegd.  

Op oudercontacten worden je ouders op de hoogte gebracht. Indien nodig, worden je ouders onmiddellijk na de klassenraad 

gecontacteerd.  

De begeleidende klassenraad bereidt op die manier de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar voor. 

 Een aangepast lesprogramma  

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke 

situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma 

te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onder-

zoeken en een beslissing nemen. 

 Bij specifieke onderwijsbehoeften, ziekte of ongeval 

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften 

is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuigelijke beperking niet zomaar 

aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De 

klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maat-

regelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan 

om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma, … . 

We werken samen met het CLB. 

Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activi-

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

ander vak zal volgen.  

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma hetzij van een leerjaar 

over twee schooljaren, hetzij van een graad over drie leerjaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk 

jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Het is de bedoeling te komen tot een verdeling van de studiebelas-

ting. Naargelang het geval krijg je dan op het einde van het 1ste leerjaar of op het einde van het 1ste en het 2de leerjaar 

geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan. 

 Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen  

Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) 

kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerin-

houden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassen-

raad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. 

 De evaluatie 

 Het evaluatiesysteem 

De evaluatie en quotering van taken, toetsen, voorbereidingen, presentaties, projecten, groepswerken, attitudes, …, geven 

jou en je ouders een beeld over je vorderingen doorheen het schooljaar. 

De vakleerkracht zorgt ervoor dat de evaluatie gevarieerd is, dat er voldoende evaluatiemomenten zijn en dat ze evenwich-

tig zijn gespreid in de tijd. De leerkracht kan met de leerlingen in overleg gaan over de planning van een toets of opdracht, 

maar kan sporadisch een onverwachte toets of opdracht te geven.  
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Gespreide evaluatie, examen of een afwisseling van beide 

Gespreide evaluatie 

Sommige vakken worden gespreid geëvalueerd. Dit betekent dat er geen examen wordt afgenomen, maar dat de eindbe-

oordeling op het trimestrieel/ semestrieel rapport een verrekening is van de resultaten van de opdrachten en toetsen die 

in de loop van het trimester/ semester zijn gemaakt. Bij gespreide evaluatie kunnen leerstofonderdelen geregeld hernomen 

worden, waardoor er linken tussen verschillende onderwerpen kunnen gelegd worden.  

Gespreid geëvalueerde vakken zijn: 

1ste jaar Ict*, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, Mens & Samenleving, 

Woordwereld, Eureka, Edison  2, Project in Taal, techniek, Nederlands 

*Ict leerplandoelen worden geïntegreerd aangeboden  

2de jaar Ict*, Basisoptie Economie & organisatie, Basisoptie moderne talen, lichamelijke opvoeding, muzi-

kale opvoeding, techniek, Nederlands 

*Ict leerplandoelen worden geïntegreerd aangeboden 

3de jaar: digitale vaardigheden, Mens & Samenleving, lichamelijke opvoeding, STEM project, project media,  

4de jaar lichamelijke opvoeding, informatica, wetenschappelijk tekenen, projecten 

5de jaar lichamelijke opvoeding, programmeren en de seminaries 

6de jaar lichamelijke opvoeding en de seminaries 

De examens 

Van een heel aantal vakken leg je op het einde van een trimester (1ste graad)/ semester (2de en 3de graad) een examen af.  

In het derde jaar is er op het einde van het 2de trimester een verkorte (partiële) examenperiode waarin drie meer-uursvak-

ken al worden getoetst. Het gaat om wiskunde, Frans en richtingbepalende meer-uursvakken, zoals Latijn, sociologie & psy-

chologie, een tweede moderne taal, economie, fysica, chemie en economie.  

In de eerste graad worden enkele vakken van één of twee lesuren in de week, voor één of twee trimesters gespreid geëva-

lueerd en het andere trimester(s) via examen. Wiskunde, Latijn en Frans hebben elk trimester een examen.  Welke vakken 

in welk trimester geëxamineerd worden, vind je in onderstaande tabel. De aard van de leerstof bepaalt of er gespreid wordt 

geëvalueerd of examen wordt afgenomen. Per trimester wordt een pakket leerstof ondervraagd dat overeenkomt met de 

hoeveelheid leerstof van één trimester. Om leerlingen te laten wennen aan een examensysteem is er een opbouw doorheen 

de eerste graad in het aantal examens en het aantal examens per dag.  

 1e jaar 2e jaar 

 1e trimester 2e trimester 3e trimester 1e trimester 2e trimester 3e trimester 

wiskunde  Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Frans Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Latijn Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

godsdienst Examen Gespreid  Gespreid  Examen  Examen  Gespreid 

Engels Gespreid Gespreid  Examen  Examen  Gespreid  Examen  

aardrijkskunde  Gespreid Examen  Gespreid  Gespreid  Gespreid  Examen  

Natuurwetenschappen Gespreid Examen  Gespreid  Examen  Examen* Gespreid 
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geschiedenis Examen  Gespreid  Examen  Gespreid Examen Examen  

Nederlands Gespreid Gespreid Gespreid Gespreid Gespreid  Examen 

* Voor het vak stem-wetenschappen en wetenschappen uit de basisoptie wordt in het tweede trimester een examen afgenomen in functie van 

oriëntatie 

 Tijdens een examenperiode kan je aantonen hoe je grote stukken leerstof verwerkt. 

Examenvakken zijn: 

1ste jaar Aardrijkskunde*, geschiedenis*, godsdienst*, Engels*, Frans, Latijn, natuurwetenschappen*, wiskunde,  

2de jaar aardrijkskunde*, geschiedenis*, godsdienst*, Engels*, Frans, natuurwetenschappen*, wiskunde, Neder-

lands, basisoptie Latijn, basisoptie wetenschappen en basisoptie STEM-wetenschappen 

3de jaar: aardrijkskunde, biologie**, chemie**, fysica**, geschiedenis, godsdienst, economie, Engels, Frans, Latijn, 

natuurwetenschappen, Nederlands, wiskunde, sociologie & psychologie, filosofie, kunstbeschouwing, 

communicatiewetenschappen 

4de jaar aardrijkskunde, biologie**, chemie**, Duits, fysica**, geschiedenis, godsdienst, (bedrijfs)economie, En-

gels, Frans, Latijn, natuurwetenschappen, Nederlands, wiskunde, gedragswetenschappen en cultuurwe-

tenschappen 

5de jaar aardrijkskunde, (toegepaste) biologie**, (toegepaste) chemie**, Duits, (toegepaste) fysica**, geschiede-

nis, godsdienst, (bedrijfs)economie*, Engels, esthetica, Frans, informatica, Latijn, natuurwetenschappen, 

Nederlands, wiskunde 

6de jaar aardrijkskunde, (toegepaste) biologie**, (toegepaste) chemie**, Duits, (toegepaste) fysica**, geschiede-

nis, godsdienst, (bedrijfs)economie***, Engels, esthetica, Frans, Latijn, natuurwetenschappen, Nederlands, 

wiskunde, programmeren 

* Voor deze vakken wordt een afwisseling gemaakt tussen gespreide evaluatie en examens, waardoor er in het 

eerste jaar maximaal 5 examens per trimester zijn en in het tweede jaar maximaal 7 examens per trimester. 

** de wetenschapsvakken chemie, biologie en fysica bestaan uit een onderdeel theorie en een onderdeel labo, maar 

dit wordt als één vak beschouwd bij de deliberatie. 

***Het vak bedrijfseconomie wordt in de derde graad Handel door twee leerkrachten gegeven. Beide onderdelen 

verschijnen apart op het rapport, maar worden op de deliberatie als één vak beschouwd. 

Voor verschillende vakken is er een combinatie van gespreide evaluatie en examen. Het gaat vooral over vaardigheden in 

bijvoorbeeld de talen, de labovaardigheden.  

Examens worden afgenomen in de periode voorafgaand aan de kerstvakantie, (eventueel) paasvakantie en zomervakantie. 

De exacte data van de examenperiodes worden in de jaarkalender opgenomen, maar de school behoudt zich het recht om 

in het geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. 

We werken met een halve-dag-systeem. Vanaf de dag voorafgaand aan het eerste examen mag je in de namiddag thuis 

studeren. Jij of je ouders kunnen er ook voor kiezen op school onder toezicht te studeren. 

Leerlingen kunnen om ernstige redenen (ten gevolge van ziekte of in het kader van een individueel begeleidingsplan) en na 

overleg met de klassenraad toestemming krijgen van de directie voor een versoepeling van de examenkalender of van de 

manier van ondervragen. 

Na de examens voorafgaand aan de kerstvakantie en de zomervakantie last de school – ten vroegste op de 5de dag vóór de 

start van de vakantie – een aantal evaluatiedagen in (zie activiteitenkalender). Op die dagen hoef je niet naar school te 

komen. Je ouders kunnen wel een verzoek tot opvang indienen bij de directie. 
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De geïntegreerde proef en de leerlingenstage 

In de richting Handel en Techniek-Wetenschappen leggen de leerlingen in het 6de jaar een geïntegreerde proef af. De gip 

biedt kansen om leerplandoelstellingen vakoverschrijdend te bereiken en te toetsen.  

In de richting Handel gaat het om de leerplandoelstellingen van het vak bedrijfseconomie en de moderne vreemde talen. 

De leerlingen combineren de gip met een bedrijfsstage van 2 weken vóór de herfstvakantie. Zij worden hierbij begeleid door 

een mentor. 

In de richting Techniek-Wetenschappen kiezen de leerlingen één wetenschappelijk onderwerp dat ze theoretisch benaderen 

en d.m.v. een praktische proef uitwerken. Zij worden hierbij begeleid door een mentor. De leerlingen mogen gedurende 4 

dagen op school aan deze praktische proef werken. Bij de gip worden zowel het product als het proces beoordeeld. Het 

product bestaat uit een eindverslag dat op het einde van het schooljaar aan een jury die bestaat uit leerkrachten en exter-

nen, wordt gepresenteerd. 

De gip krijgt op het rapport een gewicht van 4 lesuren en maakt een volwaardig deel uit van de deliberatieprocedure. In het 

begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een overzicht van de te verdienen punten per onderdeel.   

Evaluatie schriftelijke taalzorg  

De leerkrachten zullen je aanmoedigen om je antwoord precies en grondig te verwoorden.  

 Als een leerkracht op een toets of examen je antwoord niet kan lezen of twijfelt aan de interpretatie, krijg je hiervoor niet 

alle/ geen punten.  

 Je leerkracht zal steeds de spelfouten aanduiden. Voor foutief geschreven specifieke vaktermen krijg je niet alle/ geen pun-

ten.  

 Spelfouten voor niet-taalvakken mogen aangerekend worden tot maximum 10% van het totaal aantal punten. Elke leerkracht 

vertelt je in het begin van het schooljaar hoe hij/ zij omgaat met schriftelijke taalzorg.  

Alternatieve beoordeling  

De directeur kan beslissen dat je op een andere dan de voorgeschreven manier ondervraagd wordt. Dit kan voortvloeien uit 

een begeleidingsplan in overleg met de begeleidende klassenraad of met een uitzonderlijke situatie (bv. je bent niet in staat 

om te schrijven, je kan niet op school aanwezig zijn omdat je langdurig in therapie bent, …). 

 

De rapportering 

Het dagelijks werk rapport 

Om de 5 à 6 weken verschijnen de resultaten van taken, toetsen, voorbereidingen, presentaties, projecten, groepswerken, 

attitudes… per vak op een dagelijks werk rapport. Voor elk vak wordt het procent en de mediaan berekend. Onderaan het 

rapport staat het totaal in procent. 

DW rapport 1: 8 oktober ’21 (1e- 2e- 3e graad)  

DW rapport 2: 3 december ‘21 (1e- 2e- 3e graad) 

DW rapport 3: 11 februari ’22 (1e graad)/ 18 februari ’22 (2e- 3e graad) 

DW rapport 4: 18 maart ‘22 (1e graad)/ 1 april ’22 (2e - 3e graad)  

DW rapport 5: 3 juni ’22 (1e- 2e- 3e graad) 

Tussen deze rapporten is er een bijkomend moment waarop punten worden opengesteld om leerlingen de kans te geven 

om tijdig bij te sturen indien nodig. Deze puntenoverzichten zijn realtime en beperkt: er zal niet voor elk vak een resultaat 

te zien zijn. De resultaten worden hernomen in het dagelijks werk rapport.  

Eerste trimester: 25 september ‘21, 30 oktober ‘21 

Tweede trimester: 29 januari ‘22, 26 februari ’22 (1e graad), 19 maart (2e-3e graad) 

Derde trimester: 14 mei ‘22 

Het trimester/semesterrapport 
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Op het einde van een trimester/ semester krijg je een rapport waarop de resultaten van je dagelijks werk en van je examen-

vakken te zien zijn. De vakleerkracht bepaalt welke taken, toetsen, … op het rapport verschijnen en legt de onderlinge ver-

houding vast. De leerkracht geeft je feedback en zal bij tekorten mogelijks een remediëring voorstellen.  

De rapporten worden doorgaans op vrijdag meegegeven. Bezorg je rapport, ondertekend door minstens één ouder, na het 

weekend terug aan je klassenleraar. 

Het jaarrapport 

Het jaarrapport maakt een gewogen gemiddelde per vak van de drie trimesters in de eerste graad of twee semesters in de 

tweede en derde graad. 

 

Puntenverhouding  

In de eerste graad werken we met drie gelijkwaardige trimesters. De vakken zijn gegroepeerd in drie blokken: gespreide 

evaluatie, de examenvakken en examenvakken/gespreide evaluatie. Bij examenvakken telt het examen en het dagelijks 

werk elk voor de helft mee. 

Voor examenvakken eerste graad 

 

 

 

In de tweede en derde graad werken we met twee semesters, waarbij het eerste semester voor 40% van het jaartotaal 

meetelt en het tweede (langere) semester voor 60% van het jaartotaal.  

Voor examenvakken tweede graad 

In de tweede graad telt bij examenvakken het 

dagelijks werk mee voor 40% van het se-

mestertotaal, terwijl de examens voor 60% 

tellen. 

In de richting Techniek-wetenschappen 

hebben labovaardigheden een groot 

aandeel in het profiel van de richting. 

Daarom leggen de labovaardigheden ook 

meer gewicht in de schaal op vlak van quo-

tering.  

 

 

Voor examenvakken derde graad 
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In de derde graad telt het dagelijks werk voor 

33% van het semestertotaal mee en het 

examengedeelte voor 67% van het semes-

tertotaal. Hiermee willen we leerlingen 

voorbereiden op theoretische studies in 

hoger onderwijs.  

 

 

 Fraude 

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschou-

wen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, tech-

nieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten … 

Over eventuele maatregelen na oneerlijkheid bij toetsen of huistaken beslist je vakleerkracht, eventueel na overleg met de 

directie. De leerkracht kan beslissen dat je het cijfer nul krijgt. 

Wanneer je betrapt wordt op een onregelmatigheid tijdens een examen, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstuk-

ken verzamelen en een ordemaatregel opleggen, zodat het examen normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek 

met je hebben. Indien gewenst, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen 

met de verklaring van de persoon die toezicht hield, en met andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal 

oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou 

en je ouders. 

Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste examen het cijfer nul krijgt. Bij ernstige vormen van 

fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. 

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de 

afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is 

dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. 

  Meedelen van de resultaten  

Je krijgt je rapport van je klassenleraar op de afgesproken datum. Uitzonderlijk zal een vakleerkracht deze taak overnemen. 

Je rapport zal steeds aan jou zelf of aan je ouders meegegeven worden. Je klassenleraar geeft daarbij dikwijls een korte 

persoonlijke toelichting of gaat met jou in gesprek indien hij/ zij dat nodig acht of, indien jij dat wenst. 

De data waarop rapporten worden gegeven en de data van de verschillende examenperiodes staan vermeld op de activitei-

tenkalender. De kalender is steeds online te raadplegen op smartschool.  

Eén dag na de uitdeling van de rapporten verschijnen de resultaten ook op smartschool.   

We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten via rapporten en oudercontacten. Jij en je ouders 

kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in de toetsen en je proeven die je afgelegd hebt. Daarbij wordt steeds toelichting 

gegeven door de vakleerkracht, leerlingenbegeleider of de directie. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen.  

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

We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

http://www.ouder.sfevergem.be/


Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs  24 

 De deliberatie  

 Hoe werkt een delibererende klassenraad? 

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt 

voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. 

Een leerkracht zal  tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij 

privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot 

en met de vierde graad: kinderen (eerste graad), kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van broers 

en zussen (derde graad), neven en nichten (vierde graad). 

Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist: 

 of je al dan niet geslaagd bent; 

 welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.  
 

Hij steunt zich bij zijn beslissing: 

 op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; 

 op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; 

 op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. 

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. 

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een posi-

tieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. Komt er echter geen zichtbare positieve 

evolutie, dan kunnen we het volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn. 

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander 

vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwa-

liteit van het afgeleverde werk kunnen al belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. 

De delibererende klassenraad kan jou een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.7.3). 

De beslissingen van de delibererende klassenraad vind je terug op het ‘Individueel syntheseblad’ dat bij het rapport gevoegd 

is. 

Op de proclamatie in juni (eventueel in augustus) krijg je dus een rapport en een individueel syntheseblad met de beslissin-

gen van de delibererende klassenraad. 

Je rapport en het Individueel syntheseblad zal steeds aan jou zelf of aan je ouders meegegeven worden. 

 Mogelijke beslissingen 

 Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit 

over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen het 1e leerjaar van de eerste graad en de ho-

gere leerjaren.  

In het 1ste leerjaar van de eerste graad: 

 als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je 

o ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar; 

o ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar  

 niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of 

 je in het 2de leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring). 
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De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslis-

sing. 

 als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De 

delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad: 

 als je geslaagd bent, krijg je 

o een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; 

o een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke 

studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een 

redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die be-

slissing.  

De klassenraad is wettelijk verplicht om een advies te geven i.v.m. het jaar overzitten. De mogelijkheden 

beperken zich tot een gunstig of ongunstig advies.  

 Een gunstig advies houdt in dat de klassenraad deze mogelijkheid openlaat en betekent niet dat 

de klassenraad dit aanraadt. Een verlenging van een schoolloopbaan in het secundair onderwijs 

is meestal geen goed idee. Indien je dit toch zo overwegen, dien je eerst nog bijkomend advies 

in te winnen bij clb.  

 Ongunstig betekent dat de klassenraad niet voldoende mogelijkheden ziet om deze studierich-

ting met succes te hernemen en ervanuit gaat dat jouw groeikansen in een andere richting lig-

gen.  

 als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan naar een volgend leerjaar. 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

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

 Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs: 

 een getuigschrift van de eerste graad; 

 een getuigschrift van de tweede graad; 

 een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het 2de leerjaar van de derde graad aso/kso/tso of op het 

einde van het 3de leerjaar van de derde graad bso (specialisatiejaar)). 

 Soms kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad niet in staat is eind juni een eindbeslissing te nemen. 

Het deliberatiedossier is niet volledig, de klassenraad heeft meer gegevens nodig. Hij kan dan bijkomende proe-

ven opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. Dit gebeurt slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden.  

 Het advies van de delibererende klassenraad 

De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloop-

baan, in het bijzonder op het einde van de eerste of tweede graad. Dat advies kan o.a. bestaan uit: 

 raad over je studie- en werkmethode; 

 concrete suggesties om tekorten of zwakke punten weg te werken; 

 suggesties voor je verdere studieloopbaan; (bv. overstappen naar een andere richting) 
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Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend. Het is gebaseerd op een weloverwogen oordeel van de klas-

senraad en wordt dan ook het best opgevolgd. 

 Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad 

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij, zodra je 18 bent, of je ouders die beslis-

sing zullen aanvechten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige studiebewijs hebt gekregen. Als je ouders niet akkoord 

gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt. 

Let op: wanneer we in dit punt ‘Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad’ spreken  

over ‘dag*’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegere-

kend); 

over ‘je ouders’, bedoelen we je ouders of jij zelf zodra je 18 jaar bent;  

van een ‘brief*’ of ‘schriftelijk*’, bedoelen we een schriftelijke correspondentie die ofwel met een gewone brief tegen ont-

vangstbewijs ofwel met een aangetekende brief verloopt; 

Elke aangetekende zending wordt geacht de derde dag* na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 

zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Binnen een termijn van drie dagen 

Je ouders, kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat kan ten 

laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze data van deze proclamaties eind juni 

en eind augustus (na bijkomende proeven) vinden jullie in de schoolkalender. We geven het rapport en/of het Individueel 

syntheseblad altijd aan jou zelf of je ouders mee. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie 

kunnen dit aanvragen, bv. via e-mail, bij de directie. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt 

ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. 

In de praktijk gebeurt het dat er spontaan overleg is tussen de ouders en de voorzitter van de delibererende klassenraad/de 

directie op de dag van de proclamatie of in de drie dagen* daaropvolgend. Dit gesprek kan als een overleg in het kader van 

punt 1 gezien worden als dit in het gesprek uitdrukkelijk aan bod komt en er een schriftelijke neerslag van gemaakt wordt. 

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. 

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de 

hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

We delen het resultaat van dit gesprek met een brief* aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

 de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst 

van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; 

 de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. 

In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw 

te overwegen.  Het resultaat van die klassenraad wordt meegedeeld op de proclamatie in augustus. 

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de 

beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan. 

 

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan 

2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 3.7.4.1), dan kunnen je ouders in een volgende fase 

schriftelijk* beroep instellen bij het schoolbestuur: 

vzw EDUGO Scholengroep  

Sint-Jozefstraat 8 

9041 Oostakker 
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of 

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep op school persoonlijk afgeven op Sint-Franciscus Evergem. Je 

ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. We geven het beroep 

daarna door aan het schoolbestuur.  

Die brief* versturen je ouders  ten laatste de derde dag* nadat aan jullie:  

 ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer 

de betwiste beslissing werd bevestigd); 

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de brief* van de school wordt ontvangen 

 ofwel de beslissing is meegedeeld op de proclamatie van de nieuwe klassenraad in augustus, maar je ouders niet 

akkoord gaan met de beslissing. 

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

 het beroep is schriftelijk* vastgelegd; 

 het beroep is gedateerd en ondertekend. 

Let op: als het beroep niet tijdig en niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk 

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

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende 

klassenraad betwisten. 

 

Bij ontvangst van het beroep  

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommissie sa-

menstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de 

voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die 

jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal  jou en je ouders steeds  uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen 

die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De 

voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als 

tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de 

beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het 

daaropvolgende schooljaar met een aangetekende meedelen. 

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

ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 

4 Leefregels, afspraken, orde en tucht 

 Praktische afspraken en leefregels op school 

 Mondelinge taalzorg 

 Spreek op school en op uitstap steeds verzorgd Nederlands. Elke leerkracht kan je daarop aanspreken. 

 Formuleer je antwoord tijdens de les in een goed gebouwde zin. 

 Verwoord je mening beleefd en genuanceerd. 
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 Verloop van een schooldag 

 Als je met de fiets naar school komt, plaats je deze - volgens afspraak -  in de fietsenstalling. Doe je fiets steeds op 

slot. De school probeert het gebruik van de fietsenstalling zo goed en veilig mogelijk te organiseren, maar is niet 

verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. Wie zelf met auto of brommer naar school komt, vragen we om 

buiten het schoolterrein te parkeren.  

 Als je te laat komt (= na het eerste belsignaal), bel je aan en meld je je eerst op het secretariaat, vóór je naar de les 

gaat. De opvoedster noteert het uur van aankomst in je agenda of scant de QR code uit de smartschoolapp. Je 

wordt toegelaten tot de les, nadat je je agenda aan de leerkracht hebt getoond. Drie maal te laat komen heeft altijd 

een strafstudie tot gevolg. 

 Zit je in de eerste of tweede graad, dan ga ’s morgens, na de speeltijd en na de middagpauze bij het eerste belsignaal 

in de rij staan. Na het tweede belsignaal ga je met je leerkracht rustig naar de klas. 

Zit je in de derde graad, dan mag je steeds zelfstandig naar de klas; Als je les hebt in het C-blok, dan wacht je op 

het schorsplein op je leerkracht Je bent steeds op tijd. 

 Tijdens leswisselingen ga je rustig en rechtstreeks naar het volgende leslokaal. Indien je te laat komt, kan een leer-

kracht je naar het secretariaat sturen voor een nota (zie boven). 

Het gebruik van de drankautomaat tijdens leswisselingen is niet toegelaten.  

Indien je in hetzelfde lokaal blijft, verlaat je de klas niet zonder opdracht of toestemming. 

 Tijdens de speeltijd en de middagpauze zijn alle lokalen gesloten en mag je niet in de gangen vertoeven. 

 Indien je na de speeltijd of de middagpauze van lokaal wisselt, neem je je boekentas mee naar buiten en plaats je 

deze - volgens de geldende afspraken - op een boekentassenrek. 

 Tijdens de les 

 Als je leerkracht binnenkomt, sta je steeds recht. 

 We vinden het zeer belangrijk dat je in de les je hand opsteekt, als je wil antwoorden of je mening wil geven . Het 

woord vragen is een teken van respect t.o.v. de leerkracht en klasgenoten. Zomaar voor de vuist weg zeggen wat 

je op dat moment door het hoofd schiet, is erg storend. 

 Laat het lokaal op het einde van de schooldag netjes achter: was het bord en de krijtrichel af, klop de bordenwissers 

uit, zet alle stoelen op de banken en veeg het lokaal. Je klassenleraar stelt een beurtrol op. 

 Eten, drinken of het gebruik van kauwgom zijn niet toegelaten tijdens de les. 

 De prikborden in de klas zijn bestemd voor school gebonden onderwerpen. 

 Ga zorgvuldig om met de infrastructuur, het didactisch materiaal en de bezittingen van andere leerlingen. Elke 

diefstal of beschadiging (moedwillig of ten gevolge van duidelijke nonchalance) moet vergoed worden.  

Al naargelang de aard en de omstandigheden van de schade wordt een forfaitbedrag van 10, 20 of 30 euro aange-

rekend. Bij opzettelijke beschadiging wordt de werkelijke kost aangerekend. Vanaf 50 euro gebeurt dit aan de hand 

van een factuur. 

 Tablets, smartphones, gsm, MP3 spelers, ... mag je tijdens de schooluren niet gebruiken. Bij overtreding geef je je 

toestel in bewaring tot op het einde van de schooldag. Drie maal een toestel afgeven heeft altijd een strafstudie 

tot gevolg. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. 

 Het middagmaal en de avondstudie 

 In het begin van het schooljaar melden je ouders schriftelijk of je het middagmaal thuis of op school gebruikt. Een 

afwijking hierop of een wijziging wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan en moet steeds schrif-

telijk aangevraagd worden. 

Lunchen in de omgeving van de school is niet toegestaan, je blijft op school of gaat naar huis.  
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Op vrijdag mogen de 6de jaars naar buiten. 

 Tijdens de middagpauze ga je altijd naar de refter. 

Als je je lunchpakket bent vergeten, mag je de school niet verlaten. Je koopt in dat geval een maaltijd op school. Als je 

je Click4food kaart vergeten bent, of niet voldoende provisie hebt op je kaart, kan je voor één dag gebruik maken van 

een reservekaart, die op het leerlingensecretariaat kan gehaald worden. Indien je je kaart kwijt raakt dan betaal je 5 € 

voor een nieuwe. 

 Indien je je kaart bij het verlaten van de school indient, wordt het volledige resterende bedrag teruggestort. Indien je 

ze niet indient, zal daar 5€ worden van afgehouden.  

 We streven naar duurzaamheid: in de refter mag je geen eigen drankje meebrengen, dit zorgt voor te veel afval en voor 

organisatorische problemen. Je kan wel steeds gratis water krijgen. Indien je boterhammen meebrengt, gebruik dan 

steeds een brooddoos, het gebruik van aluminiumfolie is niet toegestaan. 

 In het begin van het schooljaar delen je ouders ook schriftelijk mee of je in de avondstudie blijft. Elke wijziging moet 

schriftelijk meegedeeld worden.  

Indien je in de avondstudie blijft, mag je de school niet verlaten tussen 15.20 uur en 15.30 uur. 

 Affiches, flyers en folders 

 Als je op school een affiche van één of andere activiteit wil laten ophangen, als je een flyer of een folder wil ver-

spreiden, moet je daarvoor steeds de toestemming vragen aan de directie. 

 Wij vragen uitdrukkelijk om geen reclame maken te aan de schoolpoort voor een activiteit of voor een organisatie. 

 Een respectvolle houding op school, in de buurt van de school en op uitstap 

 Wees respectvol en beleefd tegen medeleerlingen en tegen alle personen die op school werken of die je op uitstap 

ontmoet. Hinder het verkeer of voorbijgangers niet, als je vóór of na de schooluren een praatje slaat met mede-

leerlingen in de buurt van de school. Blijf steeds vriendelijk en beleefd. 

 Als je op uitstap gaat, hou je je stipt aan alle gemaakte afspraken. Wees steeds voorzichtig (verkeer, diefstal….) en 

gedraag je stijlvol.  

Luister aandachtig en in stilte naar de uitleg van je leerkracht of van de gids.  

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor leerlingen die de gemaakte afspraken niet naleven of zich 

onvoorzichtig en/ of onverantwoord gedragen. 

 Als je gedrag tijdens een lesoverstijgende activiteit of uitstap te wensen overlaat, kan de coördinator, de leerlin-

genbegeleider of de directeur je als orde- of tuchtmaatregel verbieden deel te nemen aan de eerstvolgende activi-

teit/ uitstap.  

 Een tuchtmaatregel of een ernstige ordemaatregel kan ertoe leiden dat je niet mee mag op een (meerdaagse) reis. 

 Tablets, smartphones, gsm, MP3 spelers, ... mag je op uitstap niet gebruiken tijdens gezamenlijke activiteiten. Je 

leerkracht kan toestemming geven voor gebruik op volledig vrije momenten of op de bus/trein, als er op dat mo-

ment geen uitleg wordt gegeven. Bij overtreding geef je je toestel in bewaring tot op het einde van de uitstap. De 

school is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal. 

 Kauwgom is niet toegelaten tijdens gezamenlijke activiteiten buiten de school. 

 Zoals op alle privédomeinen is het op school of op uitstap niet toegestaan – op welke wijze dan ook – foto's te 

nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de Au-

teurswet mag je foto's of filmopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 

herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Het misbruiken van foto’s of filmpjes van medeleerlingen of personeelsleden, door ze bvb. op het internet te plaat-

sen, wordt beschouwd als een vorm van pesten en zal streng gestraft worden. 
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 Een gezonde levensstijl op school en op uitstap 

 Roken op school of op uitstap is verboden, net zoals het gebruik van drugs en alcohol. Ook de school betreden 

onder invloed is niet toegestaan. 

 Voor de leerlingen van de derde graad kunnen leerkrachten op vrije momenten tijdens een meerdaagse uitstap 

enige versoepeling (een sigaret, een glas bier of wijn) toestaan. Er worden daarvoor daags vóór het vertrek strikte 

afspraken gemaakt. Begeleidende leerkrachten kunnen je kamer of je bagage controleren in je bijzijn.  

 Kledij 

Je draagt op school en tijdens uitstappen verzorgde kledij: 

 draag geen vrijetijdskledij zoals bv. een extra korte rok of jurk, uitgerafelde en gescheurde jeans, shorts, topjes met 

smalle bandjes, diepe halsuitsnijdingen of een blote rug,  zichtbare BH-bandjes, strandslippers, ….  

 piercings en oor stretches zijn niet toegelaten 

 ook opzichtige haartooi of make-up kunnen niet;  

 tijdens de les heb je geen hoofddeksel op. 

Aanvaard opmerkingen in verband hiermee van directie, coördinatoren, leerlingenbegeleiders, opvoedsters of leerkrachten. 

Ga niet in discussie. 

 In de gymles draag je een T-shirt met het logo van de school, een donkere short en sportschoenen. In de Leo-

Bruggemanzaal mag je enkel indoorschoenen gebruiken. Het gebruik van spuitbussen is niet toegelaten, gebruik 

een deo-roller. 

 In het zwembad is een badmuts verplicht. Jongens dragen een aansluitende zwembroek, de meisjes een badpak. 

 Gebruik van de lift 

In geval je door omstandigheden niet meer op eigen kracht de trappen op kan, mag je gebruik maken van de lift. Hierbij 

gelden enkele voorwaarden. 

● Je vraagt een liftsleutel aan op het secretariaat en dient die terug in volgens de afspraak, die gemaakt werd met de secre-

tariaatsmedewerker. 

● Je betreedt nooit alleen de lift. Er is steeds één iemand bij je. 

● Bij gebruik van de lift blijf je zo ver mogelijk weg van de liftdeur. In geval van nood (blokkerende lift bv.) blijf je rustig en 

druk je op alarmknop of bel je met je gsm het nummer van de school. We doen dan onmiddellijk het nodige. 

Oneigenlijk gebruik van de lift kan resulteren in een sanctie 

 Pesten, grensoverschrijdend gedrag en geweld 

 Als je als leerling geconfronteerd wordt met pesten, cyberpesten  of ongewenst seksueel gedrag, neem dan contact 

op met een leerkracht die je vertrouwt: je klassenleraar, de graadcoördinator of leerlingenbegeleider ... Deze leer-

kracht zal dan samen met jou naar een oplossing zoeken waarin de focus ligt op het oplossen van het probleem en 

niet het bestraffen van de betrokken leerling(en). We verwachten uiteraard dat elke partij hier actief aan mee-

werkt.  

 De leerlingen worden hierin begeleid door de leerlingenbegeleiders. Er worden individuele en gezamenlijke ge-

sprekken georganiseerd, met als doel een oplossing te vinden voor het probleem. We verwachten van elke partij 

dat ze de aangeboden oplossingen ook respecteert. 
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 Tegen leerlingen die zelf pestgedrag vertonen, zal de school snel en kordaat optreden: je ouders worden door de 

directie op de hoogte gebracht  en  het orde - en tuchtreglement zal worden toegepast.  

 Van leerlingen die getuige zijn van pestgedrag, verwachten wij dat zij het signaleren. 

 We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aan-

vaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets 

wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met je leerlingenbegeleider of de directie. We zullen dan een 

manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen. 

 BYOD - SFE ‘Bring your own device’ 

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij in het derde en vijfde jaar met een laptopproject BYOD - SFE ‘Bring your own device’. 

Die leerlingen brengen dan hun eigen laptop dagelijks mee naar school.  

De sterke aanwezigheid van ICT in de nieuwe leerplannen maakt van permanente toegang tot ICT een noodzaak. Bovendien 

willen we dat leerlingen beschikken over een hedendaagse en performante ICT-infrastructuur, zowel thuis als op school. Op 

deze manier ontwikkelen onze leerlingen de nodige digitale vaardigheden om verder te studeren en om later op de arbeids-

markt én in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren.  

We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd. Schoolboeken blijven nodig. We gebruiken een laptop en 

digitale leermiddelen om het leerproces te versterken. 

We gaan voor een uniform toestel dat onderstaande minimale specificaties heeft: 

• Schermgrootte bij voorkeur 13,6 inch; 

• Processor: minimum Pentium Quad Core of gelijkwaardig  

• Werkgeheugen: minimum 8GB;  

• Harde schijf: minimum 128GB SSD (geen HDD); 

• Minimum 4cell Batterij voor lange autonomie; 

• Windows 10 (minimum versie 1909); 

• Antivirus software    

• Graag met ingebouwde webcam en microfoon 

 Veiligheid op school 

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

Algemeen 

De school treft maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij staat in voor veilige elektrische 

installaties. Zij doet moeite om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. We verwachten dat je zorgvuldig omgaat 

met de infrastructuur en het materiaal op school en dat je defecten snel meldt. Nonchalance, moedwillige beschadiging of 

moedwillig onveilig gedrag kunnen leiden tot een orde- of tuchtmaatregel. 

Veiligheid en geweldloosheid op school, in de buurt van de school en op uitstap 

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van waardevolle voorwerpen, daarom is het veiliger ze niet mee 

te nemen naar school of op uitstap. 

Elke vorm van agressief gedrag of geweld tegenover een andere leerling of een personeelslid wordt streng bestraft en kan 

aanleiding geven tot het opstarten van een tuchtdossier. 

Voorwerpen die kunnen gebruikt worden om verwondingen te veroorzaken, worden door de directie in bewaring genomen. 

Indien je dit weigert, wordt de politie ingeschakeld.  
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Bij het bezit van illegale wapens wordt de politie onmiddellijk ingeschakeld. 

Via de “Convenant veilige school” is de directie ertoe gebonden de lokale politie op de hoogte te brengen van strafbare 

feiten die door leerlingen alleen of in groep worden begaan, daar waar de pedagogische rol van de school is uitgespeeld. 

Ook wanneer de school ernstige vermoedens heeft over zulke feiten, brengt zij de lokale politie op de hoogte.  

Specifieke lokalen 

Tijdens de lessen in wetenschapsklassen, pc-klassen, de techniekklas, de gymzaal, de sportzaal, de sporthal of het zwembad 

geldt een eigen reglement. De vakleerkrachten brengen je daarvan op de hoogte. Als je die regels overtreedt kan dat leiden 

tot een orde- of tuchtmaatregel 

 

 Privacy  

 Hoe en welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan 

heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadmi-

nistratie en –begeleiding. Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoor-

delijk. 

Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van Smartschool 

en Informat. We maken met de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de 

gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft 

tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het 

CLB en het ondersteuningsnetwerk). 

We zijn verplicht om je identificatiegegevens en je aanwezigheden door te geven aan het Agentschap voor onderwijsdien-

sten (AGODI). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent.  

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en 

uitleg bij die gegevens. Je kan foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. Eventueel 

kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen 

geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand ver-

werken, maar dat gebeurt enkel met de toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.  

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar nadat je de school verlaten hebt. Voor sommige gegevens is er een wettelijke 

bewaartermijn bepaald die langer kan zijn. 

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, dan kan je contact opnemen 

via privacy@sfevergem.be 

 Wat als je van school verandert? 

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen 

wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit 

heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders 

kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wet-

telijk verplicht zijn. Zo zijn we verplicht om aan je nieuwe school te melden als je een gemotiveerd verslag of een verslag 

hebt. Je nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. Als je niet wil dat we bepaalde 

gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere 

school laten weten. 

mailto:privacy@sfevergem.be
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 Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …)  

Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website en facebookpagina. Met die beelden willen we ge-

interesseerden op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat 

steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij 

twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. 

Bij het begin van jouw schoolloopbaan of sinds het schooljaar 2018-2019 vragen we jou om toestemming voor het maken 

en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft 

in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld – of geluidsopnames voor een ander doel 

gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming 

gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de aanspreekpunt informa-

tieveiligheid op school via mail op privacy@sfevergem.be  

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten 

van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan 

de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop 

medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je 

de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, 

beeld- of geluidsopnames maken. 

 Gebruik van sociale media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op sociale media. Neem je deel aan de (sociale) 

media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. 

 Doorzoeken van lockers 

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker in jouw 

bijzijn te controleren. Ze kan je ook vragen je boekentas, je bank of je jas leeg te maken. 

 Bewakingscamera’s 

Wij zullen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid 

met een pictogram. Als je gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde 

aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.  

 

 Gezondheid 

 Afspraken en regels met betrekking tot legale genotsmiddelen 

Alcohol 

Alcoholbezit en -gebruik door leerlingen is binnen de normale schoolcontext niet toegestaan. Het volledige schoolpersoneel 

is in deze onderworpen aan de bepalingen opgenomen in het arbeidsreglement.  

Bij bezit wordt de drank in bewaring genomen en worden de ouders door de directie op de hoogte gebracht. In geval van 

herhaling wordt er voorzien in een passende sanctie. Indien aangewezen, zal de school - in overleg met het CLB en/of een 

mailto:privacy@sfevergem.be
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andere externe hulpverleningsinstantie – aansturen op hulpverlening en een afsprakennota voorleggen. Niet naleven van 

de gemaakte (begeleidings)afspraken kan aanleiding geven tot verdere maatregelen conform het tuchtreglement.  

Bij gebruik binnen de reguliere schoolcontext worden ouders door de directie altijd op de hoogte gebracht. Conform het 

orde- en tuchtreglement wordt een passende sanctie opgelegd. Indien aangewezen, zal de school - in overleg met het CLB 

en/of een andere externe hulpverleningsinstantie – aansturen op hulpverlening en een afsprakennota voorleggen. Niet na-

leven van de gemaakte (begeleidings)afspraken geeft aanleiding tot verdere maatregelen conform het tuchtreglement.  

Onder invloed schoolactiviteiten bijwonen wordt niet getolereerd en geeft aanleiding tot het verwittigen van de ouders, het 

nemen van ordemaatregelen en het opstarten van de tuchtprocedure. Indien aangewezen zal de school - in overleg met het 

CLB en/of een andere externe hulpverleningsinstantie – aansturen op hulpverlening en een afsprakennota voorleggen. Niet 

naleven van de gemaakte (begeleidings)afspraken geeft aanleiding tot verdere maatregelen conform het tuchtreglement.  

Bij louter vermoeden van alcoholbezit, -gebruik e.d. formuleren we dit vermoeden aan de betrokken leerling en ouders. 

Bij herhaling (bezit, gebruik, onder invloed verkeren) en/of het niet naleven van de (begeleidings)afspraken wordt de tucht-

procedure verder gezet en kan dit resulteren in definitieve uitsluiting. 

Extra muros activiteiten 

Eéndaagse schoolactiviteiten zoals de sportdag, uitstappen, … verlopen alcoholvrij. Bij meerdaagse uitstappen in de derde 

graad (ook indien deze deels of geheel gedurende een vakantieperiode doorgaan) kan - mits voorafgaande afspraken en 

schriftelijke toestemming van de ouders (in geval van minderjarigheid en pas vanaf 16 jaar)-  op vrije momenten en met 

mate alcohol gebruikt worden, voor zover dit conform is met de lokale wetgeving in het gastland. Regelovertreding wordt 

ook hier als een inbreuk gezien en geeft aanleiding tot maatregelen conform het orde- en tuchtreglement. 

 

Rookverbod 

In het kader van het gezondheidsbeleid voeren we rond roken een ontradend beleid. Het gebruik van onder meer sigaren, 

sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen, heat-stick en pruim- of snuiftabak zijn verboden. Op school geldt er een 

absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten. 

Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en aan de schoolpoort. Als je het rookverbod 

overtreedt, worden je ouders op de hoogte gebracht en wordt in een sanctie conform het herstel- en sanctioneringsbeleid 

voorzien. 

Dit rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert, zoals extra-murosactiviteiten. Bij meerdaagse bui-

tenschoolse activiteiten worden voorafgaandelijk afspraken gemaakt. 

Medicatie 

Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen met je ouders 

en met de CLB-arts. Verhandelen van medicatie op school wordt ernstig beteugeld. 

Zie ook punt 4.3.3: eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school 

 Afspraken en regels met betrekking tot illegale genotmiddelen. 

Met illegale drugs bedoelen we de genotsmiddelen die door de wet verboden zijn en verder kortweg “drugs” worden ge-

noemd. 

Het bezit van drugs zoals cannabis, speed, XTC, e.a. of nepproducten welke als illegale middelen worden voorgesteld, kan 

op géén enkele wijze getolereerd worden binnen de schoolcontext. De directie brengt de ouders op de hoogte en treft 

maatregelen conform het orde- en tuchtreglement. 

Gebruik en druggerelateerd storend gedrag (onder invloed zijn)… zullen steeds voorwerp uitmaken van een passende reactie 

vanwege de school conform het orde- en tuchtreglement. 
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De directie brengt de ouders op de hoogte. Indien aangewezen, zal de school - in overleg met het CLB en/of een andere 

externe hulpverleningsinstantie – aansturen op hulpverlening en een afsprakennota voorleggen. Niet naleven van de ge-

maakte (begeleidings)afspraken geeft aanleiding tot verdere maatregelen conform het tuchtreglement. 

Al dan niet gratis verhandelen of dealen van illegale middelen (incl. nepproducten), aanzetten tot gebruik, ernstige vermoe-

dens omtrent bezit en/of dealen binnen de schoolcontext, … geven aanleiding tot een politioneel onderzoek in het kader 

van de “Convenant veilige school”. De tuchtprocedure wordt hier steeds ingezet.  

In overleg met de politie wordt naar aanleiding van een politionele interventie uitgemaakt wanneer, hoe en door wie be-

trokken leerlingen en ouders op de hoogte gebracht worden. 

Leerlingen die uit eigen beweging of op advies van hun ouders via de school hulp zoeken voor eventuele problemen m.b.t. 

het gebruik van genotmiddelen, kunnen rekenen op hulpverlenend advies. Hierbij wordt het CLB en/of andere externe hulp-

verleningsdiensten ingeschakeld.  

 Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school 

Eerste hulp 

We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen, als je het slachtoffer wordt van een ongeval 

of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een 

andere contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op school gebeuren, 

zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens 

in dit register vernietigd. 

Als je tijdens stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf 

dit ongeval onderzoeken. De bedoeling is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. 

Geneesmiddelen op school 

Je wordt ziek op school 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten aan een leerkracht of een opvoedster. Afhankelijk van de 

situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis worden gebracht. Als we je 

ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar 

huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen. 

We stellen geen orale medicijnen ter beschikking van de leerlingen, ook geen pijnstillers. 

Toezien op het gebruik van geneesmiddelen 

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen om erop 

toe te zien dat dit stipt verloopt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en 

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

stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dit register 

vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bvb. bij indruppelen), maar we zullen geen andere medische 

handelingen (bvb. een inspuiting) stellen, want dit is strikt verboden. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele neveneffecten die optreden na het innemen van dit 

geneesmiddel. Neem je om één of andere reden het geneesmiddel niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte. 

Het aanvraagformulier kan je verkrijgen op het leerlingensecretariaat. 

Medische handelingen 

Wij stellen geen medische handelingen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen van medische bijstand die niet onder 

bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren. 

 

.  
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 Herstel- en sanctioneringsbeleid 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik 

maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid. 

 Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de 

betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelge-

richte methodieken kunnen zijn: 

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een bemiddelingsgesprek; 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO); Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een 

onafhankelijk iemand,  tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt 

iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. 

 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, nemen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende 

maatregel. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: 

 een gesprek met je klassenleraar, de leerlingenbegeleider, de CLB-medewerkster of iemand van de directie; 

 een groene volgkaart; 

Een volgkaart vermeldt een drietal concrete gedragsregels waarop je elke les wordt beoordeeld. Op die manier 

willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en me-

deleerlingen opnieuw beter zal verlopen. 

Op het einde van elke week ga je hierover in gesprek met de leerlingenbegeleider. Een volgkaart loopt van mini-

mum 1 maand tot maximum 1 trimester. 

 een klassikale volgkaart; 

Een klassikale volgkaart vermeldt een drietal concrete gedragsregels waarop de ganse klas elke les wordt beoor-

deeld.  

 Een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-outproject genoemd; Dat is een programma 

dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te 

werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan. 

 een time-out; de klassenraad kan je de kans geven of de leerkracht kan je opleggen om voor een beperkte periode 

(minder dan een lesuur) buiten het lokaal te gaan naar een afgesproken plaats.  

 Ordemaatregelen 

Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kan een personeelslid van het schoolbestuur je een ordemaat-

regel opleggen.  

 

Welke ordemaatregelen zijn er?  

 een verwittiging; 

 een nota in je agenda; 
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 strafwerk; 

 de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op het leerlingensecretariaat; 

 een reflectietaak in de avondstudie op vrijdagavond; 

 een karwei op woensdagmiddag of op vrijdagavond; 

 niet deelnemen aan een volgende activiteit/ uitstap, indien je gedrag tijdens een vorige uitstap/ activiteit te wensen 

overliet; 

 een rode volgkaart. 

Een rode volgkaart vermeldt een drietal concrete gedragsregels waarop je elke les wordt beoordeeld. Op die ma-

nier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en 

medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. 

Op het einde van elke week ga je hierover in gesprek met de leerlingenbegeleider. Indien je meer dan 2 negatieve 

scores hebt, kom je naar de strafstudie op vrijdagavond. Een rode volgkaart loopt van minimum 1 maand tot maxi-

mum 1 trimester. 

 een begeleidingscontract 

Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen we je helpen 

je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw 

beter zal verlopen. 

Je gaat hierover regelmatig in gesprek met de leerlingenbegeleider. Een begeleidingscontract geldt voor het ganse  

schooljaar.  

 een preventieve schorsing van maximaal 1 lesdag.  

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 

reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

 

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 

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

je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische 

veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. 

Dat zal bv. het geval zijn: 

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

 als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 

 als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. 

Welke tuchtmaatregelen zijn er? 

 je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één of meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen; 

 je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve 

uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidend CLB zal 

ook in die klassenraad zetelen. Het advies maakt deel uit van het tuchtdossier. 
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Hoe verloopt een tuchtprocedure? 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

 De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt jou en je ouders telefonisch uit op een gesprek 

waar jullie gehoord zullen worden en waarbij jullie toelichting krijgen bij het tuchtdossier.  

 Indien je ouders niet ingaan op deze telefonische uitnodiging, nodigt de directeur of de afgevaardigde van het 

schoolbestuur jou en je ouders met een aangetekende brief uit.  

 Het gesprek vindt dan ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als 

bewijs van de datum. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van jou of je 

ouders. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwens-

persoon van jou of je ouders. 

 Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur je ouders binnen een termijn van 

vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van 

de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de brief ook hoe 

je ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing. In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden 

(zie punt 02). 
 

Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders  beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de 

tuchtmaatregel van kracht.  

Let op: wanneer we in dit punt ‘Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?’ spreken over ‘dag*’, bedoelen we telkens 

alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend);over ‘je ouders’, bedoelen 

we je ouders of jij zelf zodra je 18 jaar bent; van een ‘brief*’ of ‘schriftelijk*’, bedoelen we een schriftelijke correspondentie 

die ofwel met een gewone brief tegen ontvangstbewijs ofwel met een aangetekende brief verloopt; 

Elke aangetekende zending wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 

zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

De beroepsprocedure gaat als volgt: 

Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur: 

 

vzw EDUGO Scholengroep  

Sint-Jozefstraat 8 

9041 Oostakker 

Of 

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je ouders 

krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna 

door aan het schoolbestuur. 

 De brief* moet ten laatste verstuurd/afgegeven worden op de vijfde dag* nadat je de beslissing van je definitieve 

uitsluiting werd meegedeeld. 

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

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

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

 Het beroep is schriftelijk* vastgelegd. 

 Het beroep is gedateerd en ondertekend. 

 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommis-

sie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn ver-
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bonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onder-

zoeken. De persoon die definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommis-

sie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders uitnodigen voor een ge-

sprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het tucht-

dossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van 

tien dagen wordt opgeschort tijdens de schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen 

voor het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaats-

vinden. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 

groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van 

mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een 

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

De beroepscommissie zal ofwel de definitieve beslissing bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de be-

roepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief 

aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure 

 We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol 

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

 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven. 

 Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. 

 Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar, blijf je bij ons administratief ingeschreven tot 

je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. 

 Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administra-

tief uitschrijven. 

 Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de tiende lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. 

 Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, hebben we het recht om een nieuwe inschrijving van jou 

te weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren. 

Wat is een preventieve schorsing? 

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet op school wordt toegelaten. 

Dit kan in heel uitzonderlijke situaties in het kader van een tuchtprocedure gebeuren: 

 bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 

 wanneer je aanwezigheid de goede werking van de school onmogelijk maakt; 

 wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden 

van de school. 

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk 

en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De pre-

ventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve 

schorsing eenmaal verlengd worden. 

Wat is een herstelgericht groepsoverleg?  

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer, dader, 

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

hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde 

tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.  

Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen 

we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing 
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als een tijdelijk of definitief uitsluiting, kunnen je ouders vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dit schrif-

telijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij schriftelijk aangeven waarom 

we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders. 

 

Klachtenregeling 

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn perso-

neelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met de 

directeur. 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een 

beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen jullie je klacht in 

een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aange-

steld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 

niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet 

je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie  

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  

 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voor-

waarden voldoet: 

• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We 

rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief 

behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste hebben be-

sproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de 

klacht in te gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar 

bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over 

een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, 

ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het 

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

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bij-

drageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
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De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende 

beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijk-

heid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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Deel III – Informatie 

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer 

dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. 

1 Wie is wie? 

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school: 

 Het schoolbestuur 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Het is verantwoordelijk voor het algemeen 

beleid  en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Bij de oprichting van onze school in 1957 vervulden de Zusters Penitenten een vooraanstaande rol. 

Het huidige schoolbestuur is de ‘vzw EDUGO Scholengroep’ 

Voorzitter:   Afgevaardigd bestuurder:  

Cedric Blanpain   Bertrand de Geeter  

Sint-Jozefstraat 8  Sint-Jozefstraat 8  

9041 Oostakker   9041 Oostakker  

tel. 09 255 91 12   tel. 09 255 91 12 

 De scholengemeenschap 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Stroming (Gent Noord-West). Die bestaat uit: 

Sint-Franciscus Evergem 

Sint-Laurensinstituut ASO Zelzate 

Technisch Instituut Sint-Laurens Zelzate 

Visitatie Mariakerke 

EDUGO campus De Brug Oostakker 

EDUGO campus De Toren Oostakker 

EDUGO campus Glorieux (Technisch Instituut + DBSO) Oostakker 

EDUGO campus Lochristi Lochristi 

Sint-Paulusinstituut Gent 

BenedictusPoort campus Maria Middelares Gent 

Schoolreglement EDUGO campus De Toren 50 

BenedictusPoort campus Ledeberg Ledeberg 

BuSO Styrka Sec. Ond. @ Waterkant Gent 

BuSO Styrka Sec. Ond. Gent 

BuSO Sint-Gregorius Gentbrugge 
 

 De directie 

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school: 

Annemie Desmet, directeur,   

Veerle Steyaert, pedagogisch directeur 
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 De leerlingenbegeleiders  

Bij de leerlingenbegeleiders en coördinatoren kan je altijd terecht met een vraag of een melding in verband met je studies, 
je algemeen welbevinden, je klas, … Zij zullen naar je luisteren en samen met jou naar een oplossing zoeken. Zij nemen 
ook, na overleg en indien nodig, contact op met je ouders. Omgekeerd zal je door hen worden aangesproken, als de klas-
senraad, een individuele leerkracht of een leerling een probleem/ incident heeft aangekaart waar jij bij betrokken bent. 
Ook je ouders kunnen steeds bij hen terecht, wanneer ze een vraag hebben of zich ergens zorgen over maken. De leerlin-
genbegeleiders nemen in overleg met de directie ook ordemaatregelen na een incident of een overtreding van het school-
reglement. 
 
1ste graad:  

 Greta Schauvliege  

 Geertrui Denolf 

 Betty De Pauw 

2de graad:  

 Annelies Honoré 

 Jan Petit 

3de graad:  

 Evelien Weymaere 

 Jan Petit  

leerlingenbegeleider coördinator  

 Lieve De Jaeger 

 

 De cel leerlingenbegeleiding  

Alle leerlingenbegeleiders en coördinatoren, een medewerkster van het CLB en de (pedagogische) directeur maken deel uit 

van de cel leerlingenbegeleiding. Occasioneel wordt een leerkracht uitgenodigd op de vergadering.  

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbe-

geleiding op regelmatige basis.  

 De klassenraad 

Alle leerkrachten die les aan je geven, de leerlingenbegeleider/ coördinator en iemand van de directie maken deel uit van 

de klassenraad. De klassenraad heeft 3 functies.  

In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten 

worden tot een bepaalde studierichting.  

De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op.  

De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsat-

test/studiebewijs je krijgt.  

 De beroepscommissie 

Bij de beroepscommissie kunnen je ouders terecht: 

 wanneer ze beroep willen aantekenen tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II punt 0).  

De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing door de uitsluiting te bevestigen of ze te vernietigen. 
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 wanneer ze beroep willen aantekenen tegen het studiebewijs dat je hebt behaald (zie deel II punt 3.7.2).  

In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel 

een andere beslissing nemen. 

 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

 Contactgegevens 

VCLB regio Gent 

Vestiging Halvemaanstraat  

Halvemaanstraat 96,  

9040 Sint-Amandsberg 

09 277 84 00 

 

www.vclbgent.be 

Nancy Colman, contactpersoon (aanwezig op school op 

maandag- en donderdagvoormiddag); 

nancy.colman@vclbgent.be 

09 277 83 31 

 

Anneleen Galle, en Tina Wullaert, trajecters  

aanwezig op school na afspraak 

anneleen.galle@vclbgent.be,  

tina.wullaert@vclbgent.be,  

Annelien Van Laere, arts 

Samirah Louis, verpleegkundige 

Openingsuren: iedere werkdag van 8.30 u tot 12 u. en van 13 

uur tot 16.30 uur 

Sluitingsperioden: 

Allerheiligen: 1 november 

Wapenstilstand: 11 november  

kerstvakantie (behalve 2 dagen) 

paasvakantie 

feest van de arbeid: 1 mei 

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart 

pinkstermaandag  

Vlaamse feestdag: 11 juli 

van 15 juli tot en met 15 augustus 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en be-

geleiding. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los 

van de school bij ons terecht.  

Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Een CLB kiezen kan dus niet. 

Verander je tijdens de vakantie van school dan kan je bij je CLB voor je oude school terecht tot je in je nieuwe school inge-

schreven bent. Meer informatie over CLB en contactgegevens van alle CLB’s vind je op www.vclb-koepel.be. 

 Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen 

en betrokken worden. 

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over: 

- Welbevinden (zich goed voelen thuis en op school) 
- Leren en studeren (wat heeft uw kind nodig om te leren?) 
- School- en studiekeuze (informatie en hulp bij het zoeken) 
- Gezondheid (medisch onderzoek, vaccinaties, gewicht, gehoor, …) 

 

Het CLB-team verbonden aan de school bestaat uit contactpersonen en trajectbegeleiders. 

 

De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij beluistert uw vraag en biedt ondersteu-

ning waar mogelijk. Daarnaast heeft elke school ook een vaste arts en verpleegkundige. Indien er meer hulp gewenst is, kan de 

contactpersoon u voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of u toeleiden naar een andere hulp-

verlener.  

 

http://www.vclbgent.be/
mailto:nancy.colman@vclbgent.be
mailto:anneleen.galle@vclbgent.be
mailto:tina.wullaert@vclbgent.be
http://www.vclb-koepel.be/
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De trajectbegeleiders bieden u een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Dit kan worden opgenomen door 

een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige.  

Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders 

(tenzij bij een vermoeden van zorgwekkende verontrusting). Indien dit om één of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-

medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de handelingsbekwame leerling als er nog verdere gesprekken 

volgen. Indien de leerling niet handelingsbekwaam wordt geacht, beslissen de ouders.  

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet 

vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, meldt de school 

dit aan het departement onderwijs. 

De artsen en verpleegkundigen van het CLB verzorgen samen de systematische contactmomenten. Ze nemen ook vragen op 

over besmettelijke ziekten. Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van 

besmettelijke ziekten is verplicht. De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch 

onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te ver-

krijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere arts en/of verpleeg-

kundige. De resultaten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd.  

Als een leerling van school verandert, behouden de school en het CLB hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien 

van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. 

Het CLB respecteert het pedagogisch project van de school en de rechten van het kind. 

 Het CLB-dossier 

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en begeleidingen opgenomen. Bij het han-

teren van dit dossier wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. Inzage in het dossier is mogelijk. Daarvoor kan je je wenden tot het onthaal van het CLB.  

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na de start van het schooljaar of 10 

dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen.  

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving 

schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.  

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (systematische contactmomenten en begelei-

ding van leerplichtproblemen), een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag M-decreet (indien van toepassing), wor-

den altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

Het CLB en de school kunnen informatie over leerlingen uitwisselen indien ze relevant is en de handelingsbekwame leerling of 

ouder hiervoor toestemming geeft. Bij het doorgeven en het gebruik van gegevens wordt steeds rekening gehouden met de 

regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het CLB-dossier wordt tot ten minste tien jaar na de datum van het laatste systematisch contactmoment bewaard. Daarna 

wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.  

 Samenwerking met leerling, ouders en scholen 
 

Een constructieve samenwerking met alle betrokkenen verhoogt de kans op een kwaliteitsvolle begeleiding. Indien u vragen 

heeft over het verloop van onze begeleiding, kan u terecht bij de betrokken CLB-medewerker, de coördinator of de directie. 

Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. 

Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

file:///V:/2021-2022%20Veerle/www.clbchat.be
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Indien deze stappen toch niet tot een constructieve samenwerking leiden, kan u een klacht indienen. De formele klachten-

procedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief of e-mail) te richten aan de directeur. De directeur contacteert 

u binnen de 10 werkdagen.  

 Vrij CLB regio Gent 

t.a.v. Nancy Dorme 

Halvemaanstraat 96 

9040 Sint-Amandsberg 

nancy.dorme@vclbgent.be 

 

 Het ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk DiverGent. 

DiverGent is de naam voor het ondersteuningsnetwerk (ONW), voor de scholen buitengewoon onderwijs en gewoon onder-

wijs, in de regio Gent die zijn aangesloten. 

Buitengewoon en gewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding werken hierbij samen als gelijkwaardige partners. 

DiverGent is enerzijds voor leerlingen met attestering type basisaanbod (BA), type 3 en type 7 STOS en type 9, met specifieke 

onderwijsbehoeften en anderzijds voor ondersteuning van leerkrachten en scholen met zorgvragen voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften in de regio Gent. 

Krachtlijnen van diverGent: 

 Ondersteuning is mogelijk in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm 

 Ondersteuning is voldoende flexibel, vraaggestuurd, op maat, schoolnabij en laagdrempelig 

 Er wordt uitsluitend casusgericht gewerkt 

 Ondersteuning gebeurt leerling- én leerkrachtgericht, met maximale inzet op de klasvloer en vanuit een inclusieve 

visie 

 Er wordt handelingsgericht gewerkt 

 Men kijkt ontwikkelingsgericht en gelooft in groeikracht 

 Er is samenwerking met de ouders 

Alle informatie omtrent diverGent kan je bekomen bij het CLB verbonden aan de school. 

2 Wie heeft inspraak? 

 De ouderraad 

Alle ouders van onze leerlingen mogen zich kandidaat stellen voor de ouderraad.  

De ouderraad wil de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding van de kinderen bevorderen door een nauwe samenwer-

king tussen de ouders en de school. De ouderraad wil eveneens een nauwe samenwerking met de schoolraad bewerkstelli-

gen. 

De ouderraad heeft een adviserende bevoegdheid met betrekking tot de algemene organisatie en de werking van de school. 

De ouderraad vaardigt ook een delegatie af van twee ouders naar de schoolraad voor de geleding van de ouders binnen de 

schoolraad. 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het bestuur van de ouderraad. 

Zij worden in het begin van het schooljaar opnieuw verkozen. 

mailto:nancy.dorme@vclbgent.be
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Je kan per e-mail contact opnemen met de ouderraad: ouders.evergem@sfevergem.be 

 De schoolraad 

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap. 

De schoolraad geeft advies aan en pleegt overleg met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden. 

Voorzitter:  

 Monique Martens (uit de personeelsgeleding) 

Personeel:  

 Elke Schoonackers 

 Bart Duytschaevers 

Ouders: 

 Vicky Lapeere 

 Michiel De Rubbel 

 Sammy Martens 

Leerlingen: 

 Aylene Smet 

 Mustafa Kemal Yurtay 

 Amélie Iterbeke 

Lokale gemeenschap: 

 De heer Stan Adriaenssen 

 De leerlingen 

De school start dit jaar met een officiële leerlingenraad.   

Leerlingen kunnen hun standpunt over de werking van de school steeds met hun klassenleraar, met de coördinator/ leer-

lingenbegeleider of met iemand van de directie bespreken.  

Voor specifieke projecten (klasweekends, 100 dagen, solidariteitsmarkt, …) kunnen de leerlingen toestemming krijgen om 

tijdens de middagpauze of na school te vergaderen of te oefenen. Ze doen dit zelfstandig, of indien gewenst, onder bege-

leiding van een leerkracht of een coördinator.  

3 Jaarkalender 

In het begin van het schooljaar ontvang je een algemene kalender met de vrije dagen.  De kalender op smartschool wordt 

aangevuld doorheen het jaar. Je kan deze kalender daar ook steeds raadplegen. 

VAKANTIEPERIODES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

Start van het schooljaar:  

woensdag 1 september 2021 

Vrije dagen in het eerste trimester 

Pedagogische studiedag op woensdag 6 oktober 2021 

Herfstvakantie van maandag 1 november 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021 

Donderdag 11 november 2021 

Kerstvakantie van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 

Vrije dagen in het tweede trimester 
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Pedagogische studiedag op woendag 2 februari 2022 

Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022 

Paasvakantie van maandag 4 april 2022 tot en met vrijdag 15 april 2022 

Vrije dagen in het derde trimester 

O.-L.-H.-Hemelvaart op donderdag 26 mei 2022 

Vrijdag 27 mei 2022 

Pinkstermaandag op 6 juni 2022 

Einde schooljaar  

De lessen eindigen op donderdag 30 juni 2022 

4 Inschrijvingsbeleid 

 Informatie 

Indien u informatie wenst over de school of over de inschrijvingsprocedure, kan u telefonisch contact opnemen met het 

leerlingensecretariaat (09 253 71 76) of mailen naar inschrijvingen@sfevergem.be. Vermeld steeds uw contactgegevens 

(naam, naam van de leerling, leerjaar, studierichting, adres, telefoon, e-mailadres). 

Om in te schrijven dient u zich eerst aan te melden. We werken met het digitaal inschrijvingsplatform:  

meldjeaansecundair.gent.be 

Wanneer u aangemeld bent, krijgt u automatisch bericht wanneer u zich kan inschrijven.  U kan ook onze website 

www.sfevergem.be raadplegen. 

 Broers en zussen in het eerste jaar 

Van zodra één kind uit het gezin bij ons school loopt, hebben broers en zussen van rechtswege voorrang bij de inschrijvingen 

in het eerste jaar. Maar u dient zich ook aan te melden bij het digitaal aanmeldingsplatform. 

 Nieuwe leerlingen in het eerste jaar 

Begin februari wordt een informatiefolder van de school verspreid en een uitnodiging voor de infonamiddag. De makkelijk-

ste manier om alles te weten te komen over onze school is ons een bezoek brengen op de infonamiddag. De datum van de 

infonamiddag kan u op de website vinden.  

U kan met uw kind de school verkennen, kennismaken met leerkrachten, de praktische organisatie bekijken, uitpluizen wat 

de beste studiekeuze is voor uw kind en eventueel al een administratief dossier laten opmaken. U kan dat ook later doen bij 

de inschrijving.  

 

 Eigen leerlingen in het 2de tot en met 6de jaar 

Elke leerling van onze eigen school heeft een verworven inschrijving. Dit betekent dat je, eenmaal ingeschreven, in principe 

ingeschreven blijft voor de hele duur van je schoolloopbaan binnen de school.  

Afhankelijk van het oriënteringsattest op het einde van het schooljaar kan je je inschrijven in een hoger leerjaar in een 

bepaalde richting. Dit gebeurt concreet door ten laatste op 1 juli 2019 een digitale boekenlijst in te sturen. Voor wijzigingen 

of inschrijvingen nadien moet je steeds de school (secretariaat, coördinator of directie) contacteren.  

Je kan vóór 15 januari binnen de school van studierichting veranderen, zolang de vastgelegde maximumcapaciteit niet is 

overschreden. 

mailto:inschrijvingen@sfevergem.be
http://www.sfevergem.be/
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 Nieuwe leerlingen in het 2de tot en met 6de jaar 

Nieuwe leerlingen in het tweede tot en met zesde jaar kunnen zich in de loop van het schooljaar aanmelden. De definitieve 

inschrijvingen starten de dag na de paasvakantie, nadat eigen leerlingen zich opnieuw hebben ingeschreven in de school.  

 Een nieuwe inschrijving voltooien 

Een inschrijving is pas voltooid: 

 na het voorleggen van de vereiste documenten: 

 getuigschrift basisonderwijs (eerste jaar) 

 (eventueel) BASO-fiche (eerste jaar) 

 attest of getuigschrift vorig schooljaar (hogere jaren) 

 jaarrapport 

 een ingevulde boekenlijst 

 na instemming met het pedagogisch project en met het schoolreglement 

Leerlingen bezorgen deze documenten ten laatst op 1 juli 2019 aan de school. 

 Weigering 

Wanneer het maximum aantal leerlingen bereikt is in een structuuronderdeel, wordt de inschrijving “geweigerd”. U ont-

vangt daarvoor een officieel weigeringsdocument. 

Indien er zich een ingeschreven leerling uitschrijft, dan krijgt de eerstvolgende leerling die geweigerd werd, de kans zich 

alsnog in te schrijven. Deze procedure wordt gevolgd tot 5 oktober. 

De school heeft ook het recht een inschrijving te weigeren, indien je na een tuchtprocedure het vorige of het daaraan voor-

afgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 AgODi – Agentschap voor onderwijsdiensten 

Elke inschrijving wordt doorgestuurd naar de digitale datbank “Discimus” van AgODi. Op die manier volgt de overheid de 

inschrijvingen op en hebben de overheid en de school zicht op dubbele inschrijvingen. 

5 Jouw administratief dossier  

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. 

Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.  

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je daarom de volgende documenten binnen op het secretariaat: 

 het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je dat niet hebt behaald bezorg je het bewijs van het ge-

volgde leerjaar (of een kopie); 

 een officieel document zoals je identiteitskaart of kids-ID, waarvan we dan een fotokopie in je dossier bewaren. 

Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke documenten je moet bin-

nenbrengen. Ook hier volstaat een kopie. 
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6 Vertrouwelijkheid en privacy bij persoonlijke begeleiding 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren en 

opvoedsters. Ook de leerlingenbegeleiders of coördinatoren zijn er om je verder te helpen. Het is belangrijk dat je weet op 

basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past. 

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden 

daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. 

Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan 

dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen 

vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegelei-

ding.  

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen 

voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. 

We bereiden de concrete leerlingbegeleiding en de vergaderingen van de cel leerlingbegeleiding voor op basis van de gege-

vens die we van jou of van leraren verkregen. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met 

anderen, bijvoorbeeld je leraren, de directie. Zij moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 

Je mag weten wat er werd besproken en we overleggen in de mate van het mogelijke dit altijd met jou. 

Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te 

houden. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. 

 Je mag altijd vragen welke gegevens over jou in je dossier staan. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds 

over informeren. 

7 Hoe communiceren wij met jou en met je ouders 

 Communicatie met ouders 

Alle informatie voor ouders is gebundeld op één centraal systeem: smartschool.  

Uw gebruikersnaam en paswoord worden u in de loop van de eerste schoolweken via mail bezorgd. U behoudt dit paswoord 

gedurende alle volgende schooljaren.  

Concreet worden volgende zaken digitaal via smartschool ter beschikking gesteld: 

 brieven i.v.m. uitstappen, activiteiten, varia, … 

 meldingen inzake avondstudie, te laat komen, dispensatie, bijsprong, remediëring die klaargezet werd, de vergeet-

kaart (1e graad) die vol is… 

 een digitale kopie van het rapport van uw kind, daags na het meegeven van het papieren rapport, met een onder-

verdelen van het totaalcijfer dat voor een vak behaald werd,  

 enquêtes naar ouders 

 Voor de organisatie van de afspraken voor het oudercontact maken wij gebruik van de oudercontactmodule binnen 

Smartschool. Via uw co-account bepaalt u zelf wanneer u langs komt. 

 

Van zodra er nieuwe informatie ter beschikking staat, krijgt u een melding, als u dit zo hebt ingesteld via uw persoonlijke 

instellingen.   

Er is ook een helpdesksite opgericht: helpdesk@sfevergem.be. Daar kan u technische ondersteuning vragen. 

mailto:helpdesk@sfevergem.be
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 Communicatie met leerlingen 

Alle informatie voor leerlingen wordt digitaal ter beschikking gesteld via smartschool en google.classroom. Bij de start van 

het eerste jaar ontvangen alle leerlingen een gebruikersnaam en een paswoord waarmee ze op deze site kunnen inloggen. 

Je behoudt dit paswoord gedurende alle volgende schooljaren.  

Ook het menu en de activiteitenkalender wordt via dit platform gepubliceerd, evenals de meldingen van dispensatie, reme-

diëring. 

Lopende projecten kan je ook bekijken via facebook en via de website www.sfevergem.be 

8 Waarvoor ben je verzekerd? 

Alle leerlingen zijn verzekerd voor schoolongevallen met lichamelijk letsel. Dit betekent dat je niet tegen alle risico’s bent 

gedekt: enkel bij lichamelijke letsels is er een tussenkomst van de schoolverzekering mogelijk. 

Deze verzekering geldt voor alle schoolactiviteiten en bij elk ongeval onderweg naar en van school. 

De schoolverzekering eist dat je rechtstreeks (de kortste weg en zonder oponthoud) naar school en naar huis gaat. 

Bij elk ongeval - ook bij eenvoudige verwondingen - waarschuw je zo spoedig mogelijk het secretariaat, waar men zal nagaan 

of de schoolverzekering kan worden aangesproken of niet. Zo ja, dan breng je zo snel mogelijk alle formulieren in orde. 

De schoolverzekering stort terug wat niet door het ziekenfonds werd terugbetaald. 

9 Zet je in voor de school als vrijwilliger 

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ou-

ders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop we dit organise-

ren.  

Organisatie 

vzw EDUGO Scholengroep,  

Sint-Franciscus Evergem – Secundair Onderwijs 

Schepenhuisstraat 4 

9940 Evergem 

 

Maatschappelijk doel:  

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten en bevorderen van katholiek onderwijs 

en opvoeding in overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke Kerk en met de bepalingen van het kerkelijk recht 

over de christelijke opvoeding. 

Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale, godsdienstige, culturele, wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en 

volgens de richtlijnen van het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode.  

In de ondergeschikte orde mag zij zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan 

uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. 

Eveneens mag de vereniging, hetzij als houder van een zakelijk recht, hetzij als eigenaar, alle roerende en onroerende goe-

deren bezitten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar hoofddoel.  

 

Verzekeringen 

Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de 

contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.  
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Wij hebben ook een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die vrijwilligers lijden bij onge-

vallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. 

 Je kan informatie inwinnen op het personeelssecretariaat. 

Vergoedingen 

Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding. 

Geheimhoudingsplicht 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. 

Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in con-

tact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van 

toepassing.
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RAMING VAN DE SCHOOLUITGAVEN      -     SCHOOLJAAR  2021-2022 

 1e jaar 2e jaar 3ASO 3HA/TW 4ASO 4HA/TW 5ASO 5HA/TW 6ASO 6HA/TW 
 
NOODZAKELIJKE  UITGAVEN      Aan te kopen via de school* en te betalen via de schoolrekeningen 

Turn T-shirt  € 8,00 

Rapportmapje € 3,20 

SB-blok € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €  2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 

Schoolagenda € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €  8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 

Schoolkrantje € 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0.00 

€ 2,00 
€.0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

€ 2,00 
€ 0,00 

Gebruik refter, EHBO, middagsport € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

Fotokopieën € 65 / 42 € 70 / 43 € 85 / 54 € 80 / 65 € 85 / 48 € 80 / 64 € 85 / 44 € 90 / 64 € 80 / 56 € 90 / 56 

Atlassen - eenmalige aankoop € 55,00 

Handboeken (alles nieuw)**   € 165,00 €  - /35 € 180,00 € - /35 € 250,00 € 30/55 € 280,00 € 60/150 

Werkboeken € 275,00 € 295,00 € 170,00 € 250/170 € 190,00 € 260/155 € 115,00 € 300/140 € 150,00 € 275/85 

Gekopieerde cursussen € 15,00 € 15,00         

Benodigdheden PO € 25,00  € 10,00        

Benodigdheden Techniek € 25,00 € 25,00         

LO - zwemmen  € 40,00         

Projecten***   € 2 – 20,00  € 3 – 24,00      

Uitstappen (toneel, film, sportdag, excur-
sies…) 

€ 55,00 

€ 0,00 

€ 70,00 

€ 0,00 

€ 100,00 

€ 0,00 

€ 95,00 

€ 0,00 

€ 95,00 

€ 0,00 

€ 95,00 

€ 0,00 

€ 120,00 

€ 0,00 

€ 120,00 

€ 0,00 

€ 120,00 

€ 0,00 

€ 105,00 

€ 0,00 

Taalstage Frans   € 132,00 € 132,00       

 
NOODZAKELIJKE  UITGAVEN     Zelf aan te kopen 

Schoolbenodigdheden (mappen, cursus-
blokken…) 

€ 40,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

Rekenmachine  € 25,00 

 
FACULTATIEVE  UITGAVEN**** 
soep/dessert/half broodje  €  0,80 

Warme maaltijd/koude schotel €  4,75* 

Broodjes €  3,10 

Olympiades wiskunde, chemie, fysica  € 2,50/3,00 

Taalstage Engels  
€ 320,00 

€ 0,00 

€ 320,00 

€ 0,00 
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* Schoolboeken kan je via de school aankopen. Indien je dat wenst, kan je ze ook zelf aanschaffen in een boekhandel.  
** Op het einde van het schooljaar organiseren we een verkoop van tweedehandsboeken onder de leerlingen.  
*** Afhankelijk van de keuze van het project 
**** De prijzen voor de maaltijden zijn geldig zijn tot eind december 2021.  
 
Door de coronaperiode zijn heel wat activiteiten anders verlopen of niet doorgegaan. Om een inschatting te kunnen maken van een normaal schooljaar, hebben we de afwij-
kende kosten in kleur gezet per schooljaar.  
Schooljaar 2018-2019 
Schooljaar 2019-2020  / Schooljaar 2020-2021 

Meerdaagse reizen   
€ 718,00 

€ 0,00 

    
€ 105,00 

€ 0,00 

€ 105,00 

€ 0,00 

€ 425,00 

€ 0,00 

€ 425,00 

€ 0,00 
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