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INLEIDING
Beste ouders en leerling
Het verheugt ons dat u voor de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze
school.
U kunt erop rekenen dat wij al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat uw zoon of
dochter alle kansen krijgt om zich evenwichtig te ontplooien.
Als ouder* bent u echter als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.
Door onderstaand schoolreglement te ondertekenen, gaan wij ervan uit dat u en uw
kind akkoord gaan met de doelstellingen en het opvoedingsproject van onze school en
dat u hem of haar daadwerkelijk aanmoedigt om de leefregels na te leven. Niet naleven
van ons schoolreglement kan leiden tot het verbreken van de inschrijving.
Sommige leerlingen worden binnenkort meerderjarig of zijn het reeds geworden. Op
juridisch vlak verandert de relatie tot de ouders door de meerderjarigheid grondig. Toch
hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding
voordoen.
Zowel jijzelf, als je ouders, ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw
handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Telkens
wanneer in dit schoolreglement wordt verwezen naar ‘je ouders’, kan jij hierin in
principe autonoom optreden.
Gemakshalve richten we ons in de tekst van het reglement rechtstreeks tot de leerling.
De gehanteerde je-vorm doet uiteraard niets af aan uw betrokkenheid, beste ouders.
Wij hopen op een goede samenwerking en danken u voor uw vertrouwen.
Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch
project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel
vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel
wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt
genomen geen deel uit van het schoolreglement.
Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige
schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de
loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het
eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen
aangebracht in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk
geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, er mee
akkoord gaat en het naleeft.
Dit schoolreglement werd overlegd tussen de inrichtende macht en de schoolraad.
Het directieteam

*

Het woord ouders in dit reglement slaat desgevallend ook op het gezinshoofd of de meerderjarige
leerling.
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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 verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de
school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor
iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen
zoveel mogelijk 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.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je
op
de
website
van
Katholiek
Onderwijs
Vlaanderen:
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
Het Heilig–Hart&College is een katholieke school. Ze behoort tot de koepelorganisatie
van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs en onderschrijft de
Opdrachtverklaring ervan. Die opdracht wordt als volgt omschreven:
“De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke
doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedingsproject … De
katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk
het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en
pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van
de evangelische en tevens authentieke waarden. De beleving van de christelijke
solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen…”
De volledige tekst van deze opdrachtverklaring is beschikbaar op de website van het
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (http://www.vsko.be).
De opdrachtverklaring van de zusters Annuntiaten van Heverlee schrijft zich in in die
grote optie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. De kerngedachte van hun
opvoedingsproject luidt: “Het gezag van het hart doet wonderen”.
De opdrachtverklaring wil een explicitering zijn van wat aangereikt werd uit het
verleden en ook nu aanwezig blijft bij de huidige medewerkers. Zij aanvaarden de
uitdaging om verder te bouwen aan de pedagogische visie van de zusters Annuntiaten.
De eigen accenten van dit project zijn:
-

kwaliteitsonderwijs bieden waar aangepaste studiebegeleiding integraal deel van
uitmaakt
in een bevestigende schoolcultuur – met de klastitularis als spil – jongeren
ondersteunen in hun persoonlijke groei
jongeren waarden bijbrengen en opvoeden tot weerbaarheid in een christelijk
perspectief
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-

investeren in een christelijk schoolklimaat waar de boodschap van Christus
centraal staat
samen groeien naar vormen van verbondenheid met God, met de Kerk en met
elkaar

Naast het verstrekken van lessen, organiseert de school activiteiten die kaderen in de
lessen. Zo worden bezoeken aan musea en tentoonstellingen, sportactiviteiten,
leefdagen en onthaaldagen georganiseerd. De school toont ook haar sociaal en
christelijk engagement door acties te organiseren.
Een uitgebreide kennismaking met de spiritualiteit, de organisatie en de
ontstaansgeschiedenis van de zusters Annuntiaten kan je vinden op
www.annuntiatenheverlee.be.
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2 Engagementsverklaring tussen school en ouders
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die we bij de inschrijving
willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is
ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:
-

binnen de scholengemeenschap kardinaal Cardijn
met de schoolraad van onze school
m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal
overlegplatform waartoe onze school behoort.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het
inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in
partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Tijdens het schooljaar zijn er een aantal oudercontactavonden, waarop de ouders
kunnen kennismaken met de klastitularis, informatie krijgen over de
studiekeuzemogelijkheden of de resultaten bespreken met de leerkrachten van hun
kind.
De school verwacht dat de ouders, indien ze expliciet uitgenodigd worden om
aanwezig te zijn op het oudercontact, op die uitnodiging ook ingaan. Indien dit echt
onmogelijk is, moeten zij de school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en
spijbelbeleid
Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar
dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, enz. worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw
kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook
dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke
schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met
een orde- of tuchtmaatregel.
Om het recht op een schooltoeslag (die een 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 terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks
op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook
telkens op tijd aanwezig is.
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Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan
alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken
hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 3.1 Afwezigheid.
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastig en minder
leuk. 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 de actieve
medewerking van de ouders bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, geeft ze het
dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming.
Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het
schoolreglement punt 3.1.10 Spijbelen kan niet. In het kader van ons protocol met de
politie verwijzen wij naar de afspraken die wij hierover maakten (zie bijlage3:
samenwerkingsakkoord tussen de lokale politie Halle – Halse secundaire scholenCLB’s- stad Halle).
Indien 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 elke school ook
beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen
of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

2.3 Wederzijdse
afspraken
leerlingenbegeleiding

over

vormen

van

individuele

De school kan een beroep doen op de leerkrachten van de cel leerlingenbegeleiding
om de leerlingen bij te staan bij studie-, gedrags- of persoonlijke problemen. Deze
leerkrachten brengen steeds verslag uit bij de directie. Indien de problemen niet tot de
bevoegdheid van de school horen, worden ze doorverwezen naar het CLB.
In overleg met de ouders en de leerling, zal de school steeds zoeken naar de meest
aangewezen vorm van begeleiding. Daarbij rekent de school op de positieve
medewerking van de ouders.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig
onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook
buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te
brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar
ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u
instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II Reglement
1 Inschrijvingen en toelatingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze
website: www.hhchalle.be

1.1 Eerste inschrijving
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders, kennis van het pedagogisch
project en het reglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je
ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van
onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat
minstens één van je ouders en jijzelf, die handelt met de instemming van de andere
ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch
project en het schoolreglement gebeurt op de eerste schooldag.
Het Heilig–Hart&College heeft twee vestigingsplaatsen. De eerste graad bevindt zich
op campus Vondel en de tweede en derde graad bevinden zich op campus Parklaan.
In de dagelijkse praktijk van het schoolleven vormen zij één pedagogische eenheid
met dezelfde pedagogisch-didactische visie, met één directieteam en één lerarenkorps
en met een gemeenschappelijke infrastructuur. Een inschrijving op de ene campus
loopt door op de andere campus. Deze inschrijving geldt voor de drie administratieve
instellingen, zijnde één campus.
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De
inschrijving stopt enkel:
• Wanneer je zelf onze school verlaat; of
• Wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt
gestuurd; of
• 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, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; 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.
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.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het
schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig
schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.
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In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting
voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke
gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet
veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.
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1.2 Vrije leerling
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of
overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk 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 uitgereikt kan worden.
Wij schrijven geen leerlingen in die zich willen voorbereiden op de proefwerken van de
Centrale Examencommissie.

2 Onze school
2.1 Dagindeling, vakantie- en verlofregeling
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
08.30 u. – 09.20 u. Les
09.20 u. – 10.10 u. Les
10.10 u. – 11.00 u. Les
11.00 u. – 11.20 u. Pauze
11.20 u. – 12.10 u. Les
12.10 u. – 13.00 u. Les
13.00 u. – 13.50 u. Middagpauze
13.50 u. – 14.40 u. Les
14.40 u. – 15.30 u. Les
15.30 u. – 16.20 u. Les

Woensdag
08.30 u. – 09.20 u.
09.20 u. – 10.10 u.
10.10 u. – 10.25 u.
10.25 u. – 11.15 u.
11.15 u. – 12.05 u.

Les
Les
Pauze
Les
Les

De lessen starten elke dag om 8.30 u. De leerlingen moeten ten laatste bij het 1ste
belsignaal (om 8.27 u.) binnen de schoolpoort zijn.
Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in
deel III van het schoolreglement.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de
normale dagindeling. In sommige studierichtingen is er één keer of meer per week een
negende lesuur (tot 16.20 u.).
Op woensdag loopt de voormiddagpauze in alle graden van 10.10 tot 10.25 u. en
eindigen de lessen om 12.05 u.
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we middagactiviteiten die
aansluiten bij ons pedagogisch project. De data vind je terug in de jaarkalender.
Deelname aan deze middagactiviteiten is verplicht.
We voorzien toezicht op het schooldomein vanaf 8.10u. Na de schooluren is er geen
toezicht voorzien.
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2.2 Beleid inzake stages en werkplekkleren
Voor dit reglement verwijzen wij naar bijlage 5 van het schoolreglement.

2.3 Beleid inzake extra-murosactiviteiten
Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar
dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je
een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen.
Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je
elke schooldag tijdig aanwezig bent op school.
Indien de extra-murosactiviteiten buiten de gewone schooluren vallen, word je hierover
tijdig gewaarschuwd via de schoolagenda.

2.4 Schoolkosten
In Bijlage 1 van dit schoolreglement vind je per studierichting een lijst met financiële
bijdragen die van je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte
als niet- verplichte uitgaven.
• Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen,
vb. betalen van je schoolboeken (bvb. via de firma IDDINK), van uitgaven
uitstappen, van kopieën, …
Zaken die je alleen bij ons kunt aankopen, vb. turnkledij, voorgedrukte takenen toetsenblaadjes (verplicht in de eerste graad), koop je verplicht bij ons.
Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt kopen. Je kiest
zelf waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze bij ons aankoopt, dan moeten
jij of je ouders de bijdrage betalen.
• Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet
aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt, maar 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 wij op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen.
Voor een zwart-wit kopie betaal je bv. €0,05, voor een kleurenkopie €0,50. De
studentenkaart is tegelijkertijd een kopieerkaart voor de beschikbare toestellen
op de school. De studentenkaart kost €4,50. De leerling kan de kaart in de
procure opladen. De procure ontvangt hiervoor €5,00 cash.
•

Onze school vraagt een administratieve bijdrage per schoolrekening (3 x €6,00).
Deze bijdrage omvat allerlei kosten die we als school voor de leerlingen maken.

• 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
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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 werd besproken in de schoolraad.
We hebben volgende afspraken over de schoolrekening:
• Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling
van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken
tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een
vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid
bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je
ouders een identieke schoolrekening sturen. Zolang het verschuldigde bedrag
niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledig resterende saldo
verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben.
• De
onkosten
worden per trimester verrekend en met een
overschrijvingsformulier op het einde van ieder trimester aan je ouders bezorgd.
De uiterste betaaldatum is 14 dagen na de facturatiedatum. Voor meerdaagse
reizen maken wij aparte rekeningen.
• Betalingsvoorwaarden: Onze facturen dienen binnen de 14 dagen voldaan te
zijn. Ingeval van wanbetaling zal buiten een aanmaningskost van €9,00 van
rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlintrest van
1% per maand vanaf factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van
15%, met een minimum van €40,00 aangerekend worden. Adresopzoeking
wordt in rekening gebracht aan €10,00. In geval van procedure zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
• Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze
school Mevrouw Goedele Deserrano. We gaan discreet om met elke vraag. We
zoeken samen naar een oplossing en maken een afspraak over een
aangepaste manier van betalen, bv. gespreid betalen.
• Bij een weigering om een schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie
het gesprek aan. Indien dit geen resultaat oplevert, zullen wij strengere
procedures hanteren.
De
school
heeft
geen
annulatieverzekering
voor
buitenschoolse
activiteiten/meerdaagse reizen. Kosten worden bij afwezigheid tijdens uitstappen,
bezinningsdagen en meerdaagse reizen niet aangerekend op voorwaarde dat de
school geen kosten heeft gemaakt of de reeds gemaakte kosten kan terugvorderen.
Wie afwezig is tijdens de sportdag zonder medisch attest, betaalt de volledige prijs.
Wie een medisch attest voorlegt voor één lesdag, betaalt 50% van de kostprijs. Wie
voor meerdere lesdagen een medisch attest heeft, hoeft niets te betalen.
De school kiest ervoor om samen te werken met Iddink, een externe partner voor de
aankoop van schoolboeken (en eventueel andere leermiddelen). De ouder/voogd
betaalt de factuur rechtstreeks aan Iddink en kan bij deze beroep doen op
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verschillende betaalmodaliteiten en afbetalingsplannen. De school kan op aanvraag
inzage krijgen in de facturen en de stand van zake van individuele leerlingen. Dit kadert
in het beantwoorden aan de zorgnoden van specifieke gezinnen. De school houdt er
zich aan deze informatie vertrouwelijk te houden en enkel in functie te gebruiken van
ondersteuning en begeleiding van deze gezinnen.

2.5 Reclame en sponsoring
De door ons verstrekte leermiddelen zijn vrij van reclame(boodschappen). Het
vermelden van een naam of logo van een merk, bedrijf of leverancier van een
didactisch middel, wordt niet als reclame beschouwd.
De onderwijsactiviteiten die wij organiseren zijn eveneens vrij van reclame. Wij laten
wel reclame toe als die enkel bedoeld is om te attenderen dat de activiteit kon worden
georganiseerd dankzij de financiële steun of medewerking van een persoon of de
onderneming waarvoor reclame wordt gemaakt.
Wij zorgen ervoor dat reclame en sponsoring verenigbaar zijn met de pedagogische
en onderwijskundige taken en met de doelstellingen van de school.
Wij waken erover dat reclame en sponsoring de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
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3 Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om alle dagen
tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse en /of
lesvervangende activiteiten.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat
automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug
in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6.
De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig
bent. Is de afwezigheid te voorzien dan vereist ze het voorafgaand akkoord van je
pedagogisch directeur.
Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden telefonisch mee aan het
secretariaat, indien mogelijk vóór de aanvang van het eerste lesuur. De school zal de
ouders informeren indien de afwezigheid niet gemeld of niet schriftelijk verantwoord
werd.
3.1.1 Je bent ziek
3.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
• Een verklaring van je ouders (handtekening en datum op één van de strookjes
achteraan in je schoolagenda) volstaat voor een korte ziekteperiode van één,
twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dit kan maximaal vier keer
per jaar.
• Een medisch attest is nodig:
- zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of
meer van die dagen geen lesdagen zijn.
- wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte
afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen
verklaring.
- als je tijdens de proefwerken ziek bent.
- als je niet deelneemt aan een extra-murosactiviteit of de sportdag.
3.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:
•
•
•
•

uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft ‘dixit de patiënt’);
de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van
afwezigheid;
begin- en 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…
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We beschouwen een afwezigheid die gewettigd is door een twijfelachtig medisch attest
als spijbelen.
3.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op de eerste dag terug op
school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch
attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus voor 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 medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent is het niet nodig om telkens
naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.
3.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel
van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor
de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de
leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen.
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan
volgen, dan kan de leraar lichamelijke opvoeding 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, of dat je het vak
lichamelijke opvoeding op een andere manier (bv. theoretisch) zal behandelen.
Dit aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen
de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen.
De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de maatregel is geen recht.
3.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?
Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of
moederschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist, in overleg met je
ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is gratis.
De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid
ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan
wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte.
TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische
ziekte, een ongeval of moederschapsverlof:
Voorwaarden:
• Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school
(wachttijd);
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•
•
•
•
•

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 worden. 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.
TOAH bij een chronische ziekte:
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 akkoord tussen de ouders en
de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het
structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet
tijdens de middagpauze.
Als je aan 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.
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3.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?
Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve
lesdagen) de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon
internetonderwijs (SIO) via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een
internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met
vragen kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen
wanneer je aan de voorwaarden voldoet.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheden van TOAH
wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin
we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.
3.1.2 Je moet naar een begrafenis of een huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een
familielid of iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt vooraf aan de school de
volgende documenten: een verklaring van je ouders en een doodsbericht of –brief, of
een huwelijksaankondiging of -brief.
3.1.3 Je bent (top)sporter
Als je een topsportstatuut (A of B) hebt, kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig
blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig
zijn op school voor wekelijkse trainingen.
Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school
de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een
selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 3.1.6).
Als je een topsportstatuur F hebt, en je zit in de eerste graad, kan je maximaal 90 halve
lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. In
de tweede en derde graad, kan je daarvoor maximaal 130 halve lesdagen afwezig
blijven. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.
3.1.4 Je hebt topkunstenstatuut
Als je in het bezit bent van het topkunstenstatuut (A of B) kan de selectiecommissie je
het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen
aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.
3.1.5 Je bent zwanger
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week
gewettigde afwezigheid voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen
weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die
afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis.(zie punt 3.1.1.5)
3.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen
•
•

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

bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming
de 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 de activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel
Om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel
vooraf schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen
hiervoor in aanmerking:
- Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
- Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1
dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen),
de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het
Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
- Orthodoxe Kerk: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1
dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met
het katholiek Paasfeest.

3.1.7 Je hebt toestemming van de school om afwezig te zijn
Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen,
schoolvervangende projecten…) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt
dus geen recht op deze afwezigheden. Daarvoor moet je je wenden tot je pedagogisch
directeur.
We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je
ouders).
Als je de school uitzonderlijk wil verlaten tijdens de middagpauze of voor het einde van
de lessen, heb je eveneens de toelating van je pedagogisch directeur nodig.
Als je in de eerste graad zit (eerste en tweede leerjaar), dan respecteer je volgende
afspraken:
-

Indien je de school wilt verlaten tijdens de lesuren (consultatie
orthodontist, dokter of ziekenhuis), vraag je minstens een week
vooraf (zeker NIET de dag zelf) de toelating van het secretariaat. De
aanvragen worden genoteerd in de agenda bij het overzicht bijzondere
toelating.

-

De leerlingen worden door één of beide ouders afgehaald en ook
teruggebracht op school. Men meldt zich zowel bij het verlaten als bij
het terugkomen bij het onthaalsecretariaat. Elke afwezigheid moet
steeds gewettigd worden. Mogen wij daarom vragen om een
aanwezigheidsattest te vragen en dit af te geven op het
onthaalsecretariaat.
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3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens de proefwerken, overhoringen,
klasoefeningen of persoonlijke taken?
Als je om welke reden dan ook aan een toets, klasoefening of persoonlijk werk niet
kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken.
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn
afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen.
Hij beslist ook hoe en wanneer dit zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op
de hoogte.
3.1.9 Praktijklessen en stages inhalen (enkel in BSO en TSO)
Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je de
gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende
klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of -stages zal inhalen.
3.1.10 Spijbelen kan niet
Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke
opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er
moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor
rekenen wij ook op je positieve ingesteldheid. Als je teveel spijbelt, zullen wij het
ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.
Bovendien hebben wij met de politie een aantal afspraken gemaakt in verband met
spijbelen. Je kan deze lezen in bijlage 3, achteraan dit schoolreglement.
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan
bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet
meer duidelijk is waar je bent.

3.2 Persoonlijke documenten
3.2.1 De schoolagenda
Je schoolagenda moet je dagelijks en nauwkeurig bijhouden. Het is een officieel
document dat bewijst dat je de lessen volgt. Het is ook een communicatiemiddel tussen
je ouders en de school. Je agenda moet wekelijks door je ouders worden ondertekend.
Hij kan op aangekondigde tijdstippen door je klastitularis worden gecontroleerd.
Elk jaar wordt de schoolagenda na het laatste proefwerk afgegeven. De agenda’s
blijven in de school ter beschikking van de inspectie.
3.2.2 De notities en het persoonlijk werk
Als je met succes wil studeren zijn verzorgde en nauwkeurige notities van groot belang.
Je houdt je documenten gedurende twee schooljaren zorgvuldig bij.
Bijvoorbeeld: je notities van het schooljaar ’15-’16 hou je bij tot 1 september ’18.

3.3 Het talenbeleid van onze school
Wanneer je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we
onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt voor bv. taal. Dat onderzoek gebeurt

21
normaal gezien in de loop van de maand september en kan als gevolg hebben dat de
klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.

3.4 Begeleiding bij je studies
3.4.1 De Klassenleraar
Je klassenleraar speelt een essentiële rol in je begeleiding. Hij volgt de klaswerking en
coördineert mee de begeleiding van individuele leerlingen met problemen. Hij houdt
de afspraken bij in het leerlingendossier en neemt contact op met de ouders waar dit
nodig is. Als jijzelf of je ouders problemen willen signaleren of bespreken, is hij
daarvoor de aangewezen persoon.
3.4.2 De begeleidende klassenraad
Het hoofddoel van de klassenraad is je studievorderingen, vaardigheden en attitudes
te volgen en op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor
te bereiden. Hij gaat ook na of je individuele begeleiding of een begeleidingsplan nodig
hebt.
De CLB - medewerkers wonen in de mate van het mogelijke de klassenraden bij en
hebben een adviserende rol.
Alle relevante gegevens over je studie- en leefhouding worden in het
leerlingvolgdossier genoteerd. Dit dossier volgt je in je studieloopbaan op school.
3.4.3 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 meerdere vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te
geven. Je ouders kunnen dat bij ons schriftelijk aanvragen. Als je aan de voorwaarden
voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.
Bij specifieke onderwijsbehoeften
• Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden
aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het
betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke
beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De
directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De
klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij
vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal
afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het
kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om
aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma. We werken
hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte of ongeval
• Als je wegens ziekte, ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen,
kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je
een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je
een ander vak zal volgen.
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•

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan
het lesprogramma over twee schooljaren of het programma van een graad over
drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk
jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

3.4.4 Leerstoornissen
Bij leerstoornissen vragen we een attest van een multidisciplinair team zodat je
eventueel kan gebruik maken van compenserende maatregelen.
We vragen ons dit attest te bezorgen ten laatste voor 1 december.
3.4.5 Studiekeuzebegeleiding
Je hebt recht op een georganiseerde manier van begeleiding telkens je een
studiekeuze moet maken naar een volgend schooljaar. Afhankelijk van het leerjaar
spelen je klastitularis, de graadcoördinatoren, de CLB-medewerker en/of externe
experten daarbij een rol.
3.4.6 Informatie naar je ouders*
Op regelmatige tijdstippen worden je resultaten van je dagelijks werk, proefwerken en
gespreide evaluatie meegedeeld via een rapport. Je laat je rapport telkens door je
ouders* ondertekenen en je bezorgt het aan de klastitularis terug.
Er zijn geregeld oudercontacten waarop je ouders je resultaten en studiehouding
kunnen bespreken met de leerkrachten en directie. Het staat je ouders vrij om ook
buiten deze ouderavonden contact op te nemen met de school.
De school organiseert informatievergaderingen voor ouders om kennis te maken met
de school, de leerkrachten en de directie. Zij krijgen dan ook nuttige informatie over
het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het
oriënteringsbeleid, …
Je ouders worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de
werking in de verschillende graden, de geplande activiteiten en informatie over het
rapport, oudercontacten, proefwerken, studiekeuze, pastorale werking, e.d.
3.4.7 Evaluatie en rapportering
3.4.7.1 Het evaluatiesysteem
In onze school gebruiken we verschillende vormen van evaluatie:
•
•
•

Dagelijks werk: overhoringen, opdrachten, attitude, leerhouding, …
Gespreide evaluatie: voor sommige vakken zijn er geen proefwerken, maar
word je het hele jaar door geëvalueerd; in BSO-richtingen geldt dit vanaf de
tweede graad voor alle vakken.
Proefwerken: ze gaan vooral na of je ook grotere stukken leerstof aankunt;
bovendien leren ze jou en ons heel wat over je studiemogelijkheden. De school
bepaalt zelf het aantal proefwerken. Dit is afhankelijk van de graad en het
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•
•

leerjaar waarin je zit. De proefwerkperiodes worden in de jaarplanning
opgenomen.
Stages en geïntegreerde proef: in bepaalde leerjaren van TSO en BSO, maar
enkel in de derde graad.
Attituderapport: evalueert je leer- en leefhouding.

Voor meer uitleg verwijzen wij naar de inleiding bij het rapport en de nieuwsbrieven.
3.4.7.2 De beoordeling
De verhouding dagelijks werk - proefwerken is afhankelijk van de graad en de
studierichting die je volgt. Dit wordt op het voorblad van je rapport verder toegelicht.
Met de commentaren op je rapport of het attituderapport beoordelen we je leer- en
leefhouding op school. Je leerhouding en studieresultaten beïnvloeden elkaar.
De beoordeling van je leefhouding is belangrijk om je op te voeden tot een bewuste en
kritische volwassene. Deze laatste beoordeling staat evenwel los van het toekennen
van een attest.
3.4.7.3 Fraude
Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een
medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We
denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen,
technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, …
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een
onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul
te geven.
Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid,
zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een
ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf
zullen we een gesprek met jou hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij
aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna, samen met de
verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken, aan de
klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude
beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou
en je ouders.
Het plegen van fraude tijdens een proef of een examen kan tot gevolg hebben
dat je voor die bewuste evaluatie het cijfer nul krijgt of dat de bewuste evaluatie
nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). 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 of diploma’s
zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig
is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch
onbestaande moeten beschouwen.
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3.4.7.4 Meedelen van resultaten
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij of je ouders
kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij toetsen en proeven die
je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door
schriftelijk contact op te nemen met de pedagogisch directeur. De kosten voor dit
dossier bedragen vijf euro.
Wij kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

3.5 De deliberatie
3.5.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit schooljaar
aan jou hebben les gegeven, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn
afgevaardigde.
Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de
bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft
gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad. Dit
betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn
kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en
zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten.
Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad:
- of je al dan niet geslaagd bent
- welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt
Hij steunt zich bij zijn beslissing op:
- op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald
- beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende
klassenraad doorheen het schooljaar
- je mogelijkheden i.v.m. verdere studies.
De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De delibererende klassenraad zal je ook advies geven voor je verdere studieloopbaan
(zie 3.5.3).
3.5.2 Mogelijke beslissingen
Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende
klassenraad zich op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende
schooljaar. Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere
leerjaren.
In het 1ste leerjaar van de eerste graad:
•

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

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

als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet
overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je
samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad:
•

als je geslaagd bent, krijg je
o een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten
tot het volgende leerjaar;
o een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan,
maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende
klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een
redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de
belangrijkste redenen voor die beslissing.

•

als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet
overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je
samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

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

Overweeg je om je leerjaar over te zitten?
Voor het overzitten van een leerjaar heb je meestal een gunstig advies van de
delibererende klassenraad nodig. Bij een gunstig advies van die klassenraad
moet je ook (een niet-bindend) advies vragen aan het CLB dat jou zal
ondersteunen in jouw beslissing om al dan niet over te zitten. Dat is het geval:
o In het eerste leerjaar A of B:
▪ Als je een oriënteringsattest A behaalde waarmee je niet in alle
basisopties of pakketten je schoolloopbaan kan voortzetten en je
het 1ste leerjaar A of B wil overzitten;
o Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad
▪ Als je een oriënteringsattest B behaalde en je je leerjaar (in
dezelfde of in een andere studierichting) wil overzitten.
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•

Behaalde je in het 1ste leerjaar B een oriënteringsattest A zonder beperkinge,
dan kan je beslissen om het 1ste leerjaar A over te zitten. De delibererende
klassenraad en het CLB kunnen je hierin adviseren, maar hun adviezen zijn niet
bindend.

•

Behaalde je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een
oriënteringsattest A, dan kan je beslissen om je leerjaar over te zitten in een
andere studierichting. In dat geval moet je aan het CLB advies vragen om je te
helpen beslissen of je je leerjaar, ondanks je gunstig resultaat, toch wil
overzitten in een andere studierichting. Dit advies is niet bindind. De
delibererende klassenraad kan je hierin ook adviseren, maar zijn advies is
ditmaal ook niet bindind. Behaalde je een oriënteringsattest C, dan kan je
weliswaar steeds het leerjaar overzitten.

Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de
maatschappij:
-

een getuigschrift van de eerste graad
een getuigschrift van de tweede graad
een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO
een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van
de derde graad ASO / KSO / TSO of op het einde van het derde leerjaar van de
derde graad BSO (specialisatiejaar))

Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het jaar met vrucht
beëindigd hebt. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de
zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste
lesdag van het volgend schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.
In de B-stroom van de eerste graad beslist de delibererende klassenraad pas op het
einde van de graad of je geslaagd bent. Op het einde van het eerste leerjaar B, krijg
je geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning.
Als je vlak voor of in de loop van het beroepsvoorbereidend leerjaar van school of
structuuronderdeel zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van
het 1ste leerjaar B opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te
reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met de beslissing, geldt dezelfde procedure
als bij een oriënteringsattest op het einde van het schooljaar. (zie punt 3.5.5).
3.5.3 Het advies van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een
advies formuleren voor je verdere schoolloopbaan en doet dit schriftelijk via je rapport.
Dit advies kan o.a. bestaan uit:
• suggesties voor je studieloopbaan: bv. al dan niet overzitten concrete
• suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke
punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak.
• een waarschuwing voor één of meer vakken waar je het volgende schooljaar
extra aandacht moet aan schenken.
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De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of
meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te
werken. We zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve
evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar
rekening mee bij de eindbeoordeling.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een
onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen
of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit
van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, zijn belangrijke
gegevens voor de begeleidende klassenraad bij het begin van het volgende
schooljaar.
Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of
je ouders die beslissing zullen aanvechten. 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. Van zodra jij meerderjarig bent, moet je zelf alle stappen
zetten in de beroepsprocedure. Zo niet is het beroep onontvankelijk.
1) Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de
delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de tweede kalenderdag na de
dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de
rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning (in deel III, punt 3). Als je tijdens
de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die
termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld.
(Aanvulling afhankelijk van het schoolbeleid) Ook die datum vind je terug in de
jaarplanning op smartschool.
Er is dus een termijn van twee kalenderdagen om een gesprek aan te vragen.
Jullie vragen dit schriftelijk aan via email bij de pedagogisch directeur van je
graad. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt
ten laatste plaats op de zesde kalenderdag na de dag waarop de rapporten
werden uitgedeeld.
Contact gegevens pedagogische directies:
Mevr. Sigrid Sadones – eerste graad – sigrid.sadones@hhchalle.be
Mevr. Ann Debroyer – tweede graad – ann.debroyer@hhchalle.be
Mevr. Hilde Van Wielendaele – derde graad –
hilde.vanwielendaele@hhchalle.be
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 klassenraad
verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad
zijn beslissing heeft genomen.
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We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee.
Er zijn twee mogelijkheden:
• de voorzitter van de delibererende klassenraad 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 dit geval zal hij de delibererende
klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw
te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die
vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de
delibererende klassenraad ofwel met de beslissing van de nieuwe
delibererende klassenraad, dan blijft betwisting bestaan.
2) Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan ( zie punt 1), dan kunnen je
ouders of jij zelf ( zodra je 18 bent) in een volgende fase met een
aangetekende brief beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur:
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw
t.a.v. Roger Haest
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
Die brief versturen ze ten laatste de derde werkdag nadat aan jullie:
ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de
delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd)
ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, ( wanneer die
na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord
gaan met de beslissing).
Er is dus een termijn van drie werkdagen die begint te lopen de dag nadat de
aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met
één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde
werkdag na de verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs,
zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur
ook persoonlijk afgeven. 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.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent
dat ze het beroep niet inhoudelijk zullen kunnen behandelen. De poststempel
of het ontvangstbewijs gelden als bewijs van datum.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen:
Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school
afgegeven, met bewijs van ontvangst.
• Het beroep is gedateerd en ondertekend.
•
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Let op: als het beroep 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.
3) Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1 Wie is wie). In die
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur
verbonden zijn als mensen die niet aan de school verbonden zijn. Het gaat om
een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal
steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan
wie de leden van de beroepscommissie zijn.

De beroepscommissie streeft naar een consensus.
Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan
de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep
van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of
het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als
tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
De voorzitter van de beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing
bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de
gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15
september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan
je ouders meedelen.
4) Maar hopelijk komt het niet zo ver en slaag je erin je schooljaar succesvol af te
sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met het resultaat. Dat succes wensen
wij je van harte toe!
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4 Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktische afspraken en leefregels op school
4.1.1 Inspraak
Onder participatie verstaan wij alle activiteiten waardoor jullie via contacten, dialoog,
acties of eigen initiatieven invloed hebben op het reilen en zeilen van de school en
waardoor jullie betrokkenheid vergroot wordt.
Informele participatie
Je kan steeds terecht bij directie en leerkrachten met voorstellen, vragen of om
problemen te signaleren.
Formele participatie
In elke graad is er een leerlingenraad die regelmatig vergadert en initiatieven
ontwikkelt. De verslagen van deze leerlingenraden vind je op Smartschool.
4.1.2 Kledij
Wij verwachten steeds een gepaste dresscode.
Niet toegelaten:
• Uitgerafelde of gescheurde kledij (o.a. gescheurde jeans)
• Te korte rokken of kleedjes, max. 10 cm vanaf het midden van de knie, ook niet
met leggings of panty’s
• Te laag hangende broeken ( ondergoed niet zichtbaar)
• Sport- en vrijetijdskledij
• Shorts
• Blote buiken of ruggen
• Diepe halsuitsnijdingen
• Spaghettibandjes
• Espadrilles
• (teen)Slippers
• Politieke kentekens
• Extravagante kapsels
• Opvallende oorringen en stretchen
• Zichtbare piercings
• Zichtbare tattoos
• Hoofddeksels (petten, mutsen, hoofddoeken, …)
• Leggings en jeggings
De dresscode geldt ook op oudercontacten, voor buitenschoolse activiteiten en voor
buitenlandse reizen.
Bij betwisting beslist de directie. Houd je je niet aan deze dresscode, dan kan de
directie je naar huis sturen. Je ouders worden hiervan vooraf verwittigd.
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Tijdens de lessen LO is de sportkledij van de school verplicht, d.w.z. T-shirt en short.
Tijdens de proclamatie is stadskledij “verplicht” en blijven hoofddeksels verboden.
4.1.3 Omgangsvormen
4.1.3.1 Hoe gaan we met elkaar om op school?
Op school verlopen alle contacten in het Nederlands.
Je gedraagt je respectvol en beleefd tegenover alle personeelsleden van de school.
De school is een gemeenschap waar iedereen op een hoffelijke manier omgaat met
elkaar. Indien een directie, leerkracht of opvoeder naar je studentenkaart vraagt, geef
je die ook spontaan af.
Er wordt geen eten doorgegeven aan de hekken of poorten. Indien dit toch gebeurt
wordt het eten afgenomen.
4.1.3.2 Pesten en geweld
Tegen pesten en geweld op school wordt altijd kordaat opgetreden. Indien je hiervan
het slachtoffer wordt, richt je je zo snel mogelijk tot een vertrouwenspersoon in de
school: een vakleerkracht, de klassenleraar, de graadcoördinator, een opvoeder,
iemand van de cel leerlingenbegeleiding, de directie, het CLB, … De school zal samen
met jou altijd naar een oplossing zoeken.
Als je op school zelf pest, geweld pleegt of je schuldig maakt aan ongewenst seksueel
gedrag, dan zal de school onmiddellijk maatregelen nemen. Indien nodig zal het ordeen tuchtreglement worden toegepast (zie verder).
De school verwacht dat je pestgedrag signaleert wanneer je er getuige van bent.
4.1.3.3 Seksueel grensoverschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn
op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard
ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school gebeurt, kan je
contact opnemen met de leerlingbegeleiders van je graad. Wij zullen dan een manier
zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle
betrokkenen.
4.1.3.4 Sociale media
De school is niet verantwoordelijk voor de incidenten die qua tijd en locatie buiten de
school plaatsvinden. De gevolgen die een impact hebben binnen de school, zullen we
opvolgen.
4.1.3.5 Multimedia
1e graad: Het gebruik van de gsm en de IPod is verboden binnen het schooldomein.
Aan de schoolpoort worden deze toestellen volledig uitgeschakeld en in de boekentas
gestopt. Bij het overtreden van deze regel wordt de gsm of IPod afgenomen en in
bewaring gelegd op het leerlingensecretariaat. Het kan enkel door de ouders worden
opgehaald, elke lesdag tijdens de schooluren (8.00 – 16.00 u).
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2e en 3e graad: In de gebouwen moet je gsm uitgeschakeld zijn. Bij overtreding wordt
de gsm afgenomen en in bewaring genomen op het secretariaat.
De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van jouw audiovisuele
apparaten.
4.1.3.6 Foto’s
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan (op welke wijze dan
ook ) foto’s te nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van
de betrokken persoon. Volgens de auteurswet en de wet op privacy 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.
4.1.3.7 Eerbied voor milieu en materiaal
Om de leer- en leefomgeving voor iedereen aangenaam te houden is het nodig
milieubewust te leven. Jullie respecteren lokalen, meubilair en materiaal en ruimen
het na gebruik op.
Kauwgom is overal verboden.
De lokalen zijn voor jullie enkel toegankelijk in aanwezigheid van de
leerkracht of opvoeder.
De klastitularis stelt in elke klas een beurtrol op voor het schoonmaken van het bord
en de orde in het lokaal. Jullie noteren deze regeling in je schoolagenda.
Fietsen en bromfietsen plaats je in de daartoe aangeduide stalling en doe je op slot.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.
Teken je persoonlijk materiaal met naam, voornaam en klas. Verloren voorwerpen kun
je naar de opvolgcoördinator brengen en daar ook ophalen.
Indien je gebouwen, meubilair of materiaal beschadigt, vergoed je de schade.
4.1.4 Veiligheid en hygiëne op school
•

We verwachten je alle dagen tijdens de normale schooluren op school (punt
2.1)

•

Je mag de klas enkel verlaten met toelating van de leerkracht of de persoon die
toezicht doet.

•

Bij afwezigheid van de leerkracht van het 9de lesuur mag je, met uitzondering
van de leerlingen van de eerste graad, de school verlaten. Dit wordt in je agenda
genoteerd en door je ouders* gehandtekend.
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•

Tijdens de middagpauze blijven alle leerlingen van de eerste en de tweede
graad en de vijfdejaars op school. Enkel leerlingen met een thuisadres in 1500
Halle, kunnen, mits schriftelijke toestemming van hun ouders, naar huis gaan
tijdens de middagpauze.

•

De leerlingen van het vijfde jaar die meerderjarig zijn en de leerlingen van het
zesde en zevende jaar mogen ’s middags de school verlaten, mits toestemming
van de ouders. Indien wij misbruiken vaststellen, wordt de toelating ingetrokken.

•

Tijdens de pauzes ga je naar de speelplaats of de eetzaal en blijf je niet in de
gangen rondhangen. Tussen twee lessen in hetzelfde lokaal, blijf je in je lokaal.

•

Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is,
vind je de informatie daarover in de eerste nieuwsbrief.

4.2 Privacy
4.2.1 Welke informatie houden we over je bij?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We
verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de
inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de
leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor jouw
begeleiding verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie
punt 3.4).
Jouw persoonsgegevens verwerken we met WISA administratiepakket. We maken
met de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De
leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat
niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de
personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB).
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan
inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan
vragen.
Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met je 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 verwerken, maar dat gebeurt enkel met de
schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met je
directie.
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4.2.2 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 ook
een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit
heeft als enig doel jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan
te bieden. Het gaat om de essentiële gegevens die jouw studieresultaten en
studievoortgang bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. Zowel jij als je
ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als
jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht
om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag aan je nieuwe school te
bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders
ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school
laten weten.
4.2.3 Publicatie van beeldopnamen
Wij publiceren geregeld beeld- en geluidsopnamen van leerlingen op onze website.
De bedoeling van deze opnamen is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een
leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Leraren en andere
aangestelden van de school zullen beeld- en geluidsopnamen maken met respect voor
de afgebeelde personen. De opnamen worden steeds genomen in een normale
schoolcontext. De school waakt er over dat de opnamen niet aanstootgevend kunnen
zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun
toestemming vragen.
Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou om toesteming voor het maken
en publiceren van deze beeld- en geluidopnames. 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 privacy@korha.be.
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen,
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht
hebben gekregen, bvb. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
4.2.4 Bewakingscamera’s
De school kan 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.
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan ( op welke wijze
dan ook ) foto’s te nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming
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van de betrokken persoon. Volgens de auteurswet 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.
4.2.5 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.

4.3 Gezondheid
4.3.1 Preventiebeleid rond drugs
Voor de concrete regelgeving rond het gebruik, bezit en onder invloed, het doorgeven
en dealen van alcohol, tabak, drugs en medicijnen verwijzen we naar het DOSdocument (Drugbeleid op school) dat u op smartschool vindt.
Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school ter zake een preventiebeleid rond
drugs.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te
helpen. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens ons herstelen sanctioneringsbeleid (zie 4.4). Dat zal bv. het geval zijn als je niet meewerkt met
ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je
medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. De graaddirecteur zal bij
dealen in overleg gaan met de gerechtelijke diensten (van Halle) en eventueel starten
met een tuchtprocedure.
4.3.1.1 Rookverbod
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in de gebouwen en op het gehele
schoolterrein. Bovendien geldt dit verbod 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7. Tijdens
extra-murosactiviteiten geldt eenzelfde algemeen rookverbod. Bij overtredingen van
dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform ons herstel- en
sanctioneringsbeleid zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de onderwijsinspectie
kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig
met de voeten getreden wordt.
4.3.1.2 Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je
slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp
inroepen van een dokter of een ziekenhuis. De school beschikt over enkele
personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je
eerste hulp nodig hebt, laat het dan meteen weten aan één van onze personeelsleden.
Wij zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in een register genoteerd. De
bedoeling is na te gaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen
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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 praktijkvakken, kunstvakken, de beroepsgerichte vorming, werkplekleren
of stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst
van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit
onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.
4.3.2 Geneesmiddelen
4.3.2.1 Je wordt ziek op school
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie
zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, bellen we je ouders of een
contactpersoon om je te komen halen of zal je naar een ziekenhuis gebracht worden.
Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt.
Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons te verwittigen.
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval
geneesmiddelen ter beschikking, ook geen pijnstillers.
Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt,
zullen we contact opnemen met je ouders.
4.3.2.2 Toezien op gebruik van geneesmiddelen
Als je minderjarig bent en je moet tijdens de schooluren geneesmiddelen nemen,
kunnen je ouders ons vragen er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je ouders vragen
dan een formulier aan dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en
ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop
toezien dat je je geneesmiddelen stipt inneemt. Dat wordt telkens genoteerd in een
register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking
gesteld. Zo nodig zal het toeziend personeelslid je helpen (bv. bij het indruppelen),
Neem je je geneesmiddelen om één of andere reden niet in, dan worden je ouders
daarvan op de hoogte gesteld.
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het leerlingensecretariaat.
4.3.2.3 Medische handelingen
Je ouders kunnen ons vragen om medische handelingen te stellen. We gaan dan na
of we de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We
bespreken dat met je ouders en je behandelende arts of verpleegkundige. We werken
daarvoor individuele afspraken uit.

4.4 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 het herstel- en sanctioneringsbeleid.
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Een ordemaatregel is bedoeld om je te helpen je gedrag te verbeteren en aan te
passen zodat een goede samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen
opnieuw mogelijk wordt. Ze kunnen door alle personeelsleden genomen worden.
Tegen een ordemaatregel kan je geen beroep aantekenen.
Een tuchtmaatregel wordt genomen wanneer je gedrag het lesgeven en -volgen
werkelijk onmogelijk maakt en zo ook het opvoedingsproject van de school in het
gedrang brengt. Tegen een tuchtmaatregel, die uitloopt op een definitieve uitsluiting,
kan je wel beroep aantekenen.
4.4.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we de volgende
begeleidende maatregelen bepalen:
Bv.
•
•

•

Een gesprek
Een begeleidingsplan: 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 de personeelsleden en
medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.
Time-out: Dit 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.

4.4.2 Ordemaatregelen
4.4.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?
Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe
gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een
ordemaatregel opleggen.
Tijdens de ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet
aan je recht op studiebekrachtiging.
4.4.2.2 Welke ordemaatregelen zijn er?
•
•
•
•
•

een verwittiging
strafwerk of strafstudie
de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur
of zijn afgevaardigde
begeleidingscontract met bindende gedragsregels
een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde
activiteit) tijdens maximaal één lesdag.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
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4.4.3 Tuchtmaatregelen
4.4.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?
We kunnen beslissen 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 integriteit van
medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:
•
•
•

als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet
nakomt;
als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

4.4.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?
•
•

Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken
voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4);
Je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

4.4.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een
definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende
klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen.
Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.
4.4.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
• De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een
aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
• Voor dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
• Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van
de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie
kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een
personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet
optreden als vertrouwenspersoon van jou of je ouders.
• Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een
termijn van drie werkdagen 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 de ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing (zie punt
4.5).
• In uitzonderlijke gevallen kan je preventief geschorst worden (zie punt 4.4.4).
4.4.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtprocedure?
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent)
beroep aantekenen.
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De beroepsprocedure gaat als volgt:
•

Je ouders tekenen met een aangetekende brief beroep aan bij de voorzitter van
schoolbestuur:
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw
t.a.v. Roger Haest
Secundair onderwijs
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee

•

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag
nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een
termijn van vijf werkdagen. De aangetekende brief met het bericht van de
definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor
de ontvangst.
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur
ook daar 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.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

•

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Het beroep is ofwel aangetekend verstuurd, ofwel op school afgegeven
(met bewijs van ontvangst).
- Het beroep is gedateerd en ondertekend

Let op: als het beroep 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 definitieve uitsluiting betwisten.
• Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt zal het een
beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1, ‘wie is wie’). In die
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur
verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de
definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de
beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal
ook altijd jou en je ouders voor dat gesprek uitnodigen; Jullie kunnen je daarbij
altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging
zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen
jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.
• Het gesprek gebeurt ten laatste tien werkdagen nadat het schoolbestuur het
beroep ontvangen heeft. Die termijn van tien werkdagen wordt opgeschort
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•

tijdens de schoolvakanties. Dat betekent dat enkel de schoolvakanties niet
meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie
kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die
dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneer er bij stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem
de doorslag.
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel
vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde
beslissing binnen een termijn van vijf werkdagen met een aangetekende brief
aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

4.4.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure
•
•
•
•

•

We zorgen ervoor dat je ouders voor het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle
gegevens die mogelijk een rol zouden kunnen 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 voor het einde van het schooljaar (d.i. 31
augustus), blijf je administratief bij ons 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 of je ouders weigeren in te gaan op ons aanbod voor een
andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
- Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na de definitieve
uitsluiting uitschrijven.
Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe
inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en de twee volgende
schooljaren.

4.4.4 Wat is een preventieve schorsing?
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele
tuchtmaatregel niet in de lessen of de school wordt toegelaten. Die bewarende
maatregel 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 op school een gevaar of ernstige belemmering vormt
voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die
beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in een
brief waarin de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat
onmiddellijk in en duurt in principe niet meer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de
preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.
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4.4.5 Wat is herstelgericht groepsoverleg?
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. 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.
4.4.6 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens
die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve
schorsing als een tijdelijke of definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen
om je op school op te vangen. Wij vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de
redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt
schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen
we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.
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DEEL III Informatie
De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt
genomen geen deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de
informatie opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te wijzigen, indien nodig
na consultatie van de participatieorganen.

1 Wie is wie?
Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de
organisatie van onze school:

1.1 Het schoolbestuur
De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij
is verantwoordelijk voor het beleid.
Voorzitter van de raad van bestuur:
Roger Haest
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
016 39 90 11

1.2 De scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Kardinaal Cardijn Halle.

1.3 Het directieteam
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.
Lander Van Medegael
Algemeen directeur
Sigrid Sadones
Directeur 1ste graad
Ann Debroyer
Directeur 2de graad
Hilde Van Wielendaele
Directeur 3de graad
Goedele Deserrano
Administratief en financieel directeur
Dirk Hoornaert
Technisch directeur

1.4 De coördinaten
De graadcoördinatoren en de opvolgcoördinator vormen samen met de directeur de
beleidscel van de graad.

1.5 De Cel leerlingenbegeleiding
De school kan een beroep doen op de leerkrachten van de cel leerlingenbegeleiding
om leerlingen bij te staan bij studie-, gedrags- of persoonlijke problemen. Deze
leerkrachten brengen steeds verslag uit bij de directie. Indien de problemen niet tot
onze bevoegdheid horen, worden de leerlingen doorverwezen naar het CLB.
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1.6 Schoolpastoraal
De pastorale groep bestaat uit leerkrachten die de geloofsbeleving op school
stimuleren, samen de vieringen, de bezinningsmomenten en acties op school
voorbereiden en verzorgen.

1.7 De klassenraad
De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de
toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten
worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop
van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het
einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk
oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

1.8 De schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de
lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren van de school,
waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt. De schoolraad
heeft advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het
schoolleven beïnvloeden. De adviezen en verslagen van de schoolraad zijn publiek
toegankelijk via de map ’participatie’ op school.

1.9 De ouderraad
De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van al de
leerlingen.
Hij fungeert als klankbord tussen de ouders en de school.

1.10 De leerlingenraden
Leerlingen die op een constructieve wijze willen meewerken aan een positief
schoolklimaat, kunnen lid worden van de leerlingenraad. Onder begeleiding van
vrijwillige leerkrachten worden activiteiten georganiseerd voor en door leerlingen. De
leerlingenraad kan ook suggesties verwoorden in verband met de leefsfeer en de
organisatie van de school.

1.11 De pedagogische raden
De structurele inspraak van de leerkrachten verloopt via de pedagogische raden. Per
graad worden een aantal leerkrachten en één lid van het ondersteunend personeel
verkozen. Samen met de directeur en de graadcoördinatoren vormen zij de
inspraakcel binnen de graad. Zij komen regelmatig samen om pedagogische en
organisatorische onderwerpen te bespreken.

1.12 De Beroepscommissie
De beroepscommissie, bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie
deel II punt 4.4) is samengesteld uit drie interne en drie externe leden. De voorzitter
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maakt deel uit van de externe geleding. De beroepscommissie zal de definitieve
uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C
dat je hebt behaald (zie deel II punt 3.5.4.) is samengesteld uit drie interne en drie
externe leden. De voorzitter maakt deel uit van de externe geleding.
In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste
beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

1.13 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
CLB Halle
Centrum voor Leerlingbegeleiding voor het vrij en
gemeenschappelijk onderwijs
Ninoofsesteenweg 7, 1500 Halle
Tel: 02/356.55.23
Mail: info@clbhalle.be
Website: www.clbhalle.be
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te
begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van
leerlingen situeert zich op vier domeinen:
o het leren en studeren;
o de onderwijsloopbaan;
o de preventieve gezondheidszorg;
o het psychisch en sociaal functioneren.
Onze school wordt begeleid door CLB Halle. Samen met het CLB hebben we
afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die
afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook
rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis
en discreet.
Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou,
je ouders of de school. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB
een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee
instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent
om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden
bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij
en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende
stappen van de begeleiding.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen
of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte
brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep
leerlingen.
Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor
de begeleiding op school. Je ouders of jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten
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toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het
CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker
houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van
de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de
procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB
waarmee wij samenwerken.
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van
zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je komt van een
school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de
inschrijving bezorgd worden aan [naam van het CLB]. Jij of je ouders hoeven daar zelf
niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier
pas na 1 september overgedragen.
Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een
termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB.
Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van
de vestigingen van het [naam + adres van het CLB]. Je kan je echter niet verzetten
tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van
het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag en gegevens in het kader
van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in
het kader van de systematische contacten.
Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen:
o de begeleiding van spijbelgedrag;
o collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen
i.v.m. besmettelijke ziekten.
o de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de
leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep
leerlingen.
Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch
onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een
aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een
termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere
CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf
de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum
van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat
onze school begeleidt.
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.

1.14 Het ondersteuningsnetwerk
Onze school werkt samen met de volgende ondersteuningsnetwerken:
•

ONW West-Brabant-Brussel (Brede types)
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Telefoon:
Email:

0472/69.03.64
onw.westbrabantbrussel@gmail.com

•

ONW Centrum (Kasterlinden) (kleine types)
Telefoon:
02/430.67.00
Email:
secretariaat@kasterlinden-vgc.be

•

ONW KI Woluwe (type 7STOS, Type 7 audi en type 6)
Telefoon:
02/735.40.85
Email:
kiwoluwe.t7@ondersteuningstype467.be
kiwoluwe.t6@ondersteuningstype467.be

2 Studieaanbod
Voor het studieaanbod verwijzen wij naar de website van onze school
www.hhchalle.be

3 Activiteitenkalender
Via de nieuwsbrieven krijg je per trimester de activiteitenkalender.

4 Jouw administratief dossier
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de
wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang
dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.
Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je daarom de volgende documenten
binnen op het secretariaat:
-

Het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je dat niet hebt behaald
bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie);
Een officieel document zoals het trouwboekje van de ouders, je identiteitskaart,
waarvan we dan een fotokopie in je dossier bewaren.

Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal de directeur of zijn afgevaardigde je
zeggen welke documenten je moet binnenbrengen. Ook hier volstaat een kopie.

5 Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt?
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je
helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en
opvoeders met een luisterend oor. Ook de schoolinterne leerlingbegeleiding is 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.
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5.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd met jou. Er zullen nooit beslissingen
genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je
ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te
doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste
is voor anderen.

5.2 Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en
beroepsgeheim.
Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij
hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan
hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft.
Wat je vertelt, kan besproken met de directeur of met een leerlingenbegeleider. Een
CLB - medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij / zij wettelijk verplicht is
om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLBmedewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

5.3 Een dossier
Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is
belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de
leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding (in de tweede graad ook de
opvolgcoördinator) toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante
gegevens bijhouden in je leerlingendossier.
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer
informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel II, punt
4.1. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen.
In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

5.4 De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders (en in de
tweede graad de opvolgcoördinator) in onze school samen in een cel
leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de
moeilijke situaties waarmee leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met
de CLB-medewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van je
leraren verkregen. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.
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5.5 Je leerkrachten
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat
noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je
ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die
werden geïnformeerd, moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen
bezorgen.

6 Protocol samenwerking met de politie
Er bestaat een samenwerkingsprotocol met de politie. (In Bijlage 3)

7 Verzekeringen
De schoolverzekering dekt alle schoolse en buitenschoolse activiteiten waarover ze
toezicht uitoefent, tijdens of na de lesuren.
Bij ongevallen die zich gedurende de schoolactiviteiten en op de weg van en naar de
school voordoen worden de medische kosten, na tussenkomst van de mutualiteit,
gedekt. Als het ongeval blijvende lichamelijke letsels veroorzaakt zal een kapitaal
‘blijvende invaliditeit’ uitbetaald worden.
De schoolverzekering dekt ook de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en deze
van de leerkrachten ten opzichte van de leerlingen. Deze laatsten zijn ook gedekt voor
de schade die zij – behalve bij eigen fout – gedurende het schoolleven aan derden
veroorzaken. Schade aan derden veroorzaakt op de weg van en naar de school,
worden door de schoolverzekering niet gedekt maar vallen onder de eigen ‘familiale’
verzekering.
De stage-overeenkomst omvat een verzekeringsattest met bijkomende en belangrijke
informatie.
Alle feiten die door de schoolverzekering kunnen gedekt worden, moeten op het
secretariaat gemeld worden. Daar zullen de nodige formulieren kunnen worden
afgehaald.

8 Zet je in voor de school als vrijwilliger
De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers
te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten,
gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen
en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers
een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een
schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de
organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de
hoogte. (In Bijlage 2)
De schoolpolis dekt ook de ongevallen van vrijwilligers die occasioneel bij een
schoolactiviteit worden ingeschakeld. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het
Interdiocesaan centrum.
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De polis ligt ter inzage aan het onthaal.

Voor akkoord
Handtekening ouders/voogd

Voor akkoord
Handtekening leerling

1

9 Bijlage
Bijlage 1a: Raming jaarlijkse kosten eerste graad

2

Bijlage 1b: Raming jaarlijkse kosten tweede graad

3

Bijlage 1c: Raming jaarlijkse kosten derde graad

1

Bijlage 2: Organisatienota vrijwilligers
De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit
betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen
moeten voldoen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende
activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen,
oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers te
informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens
de wet, op de hoogte moet zijn.
Organisatie
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten VZW
Parklaan 7
1500 Halle
Aansprakelijkheid
Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger
uitoefent. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk
voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout
die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf
verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.
Verzekering
Verplichte verzekering
Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij het
Interdiocesaan Centrum. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van
de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat.
Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade
veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke
schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval
overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger van de school uitvoert. Je bent
eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Dit
verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum. Ook deze polis
kan je inzien op het secretariaat.
Vergoedingen
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de
activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald.
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Bijlage 3: Samenwerkingsakkoord tussen lokale politie Halle
– Halse secundaire scholen – CLB’s – stad Halle
De gemandateerden van het schoolbestuur,
• Mevrouw Patricia Van Eekenrode, algemeen directeur scholengroep 9
Ringscholen;
• Mevrouw Eva Lauwers, directeur GO! Atheneum Halle;
• Mijnheer David De Clercq, directeur GO! Middenschool Halle;
• Mevrouw Maggy Vankeerberghen, directeur GO! Technisch Atheneum Halle;
• Mijnheer Ludwig Vlogaert, algemeen directeur Don Bosco Instituut Halle;
• Mevrouw Leen Fonteyne, directeur BuSO, Don Bosco Instituut Halle;
• Mijnheer Lander Van Medegael, algemeen directeur, Heilig- Hart & College Halle;
• Mijnheer Herman Marissens, directeur van het Sancta Mariainstituut Halle;
•
•

en
Mevrouw An Vermander, directeur van het CLB GO! De Ring Halle
Mevrouw Sarah Walschot, directeur van het CLB Vrij en Gemeentelijk onderwijs;

•

en
Mijnheer Marc Snoeck, burgemeester van de stad Halle;

•

en
Mijnheer Mark Crispel, korpschef van de lokale politie Halle;

sluiten, in aanwezigheid en met de goedkeuring van de procureur des Konings te Brussel,
volgend samenwerkingsakkoord, dat conform de wet op de jeugdbescherming, het
wetboek van strafvordering en de regelgeving inzake onderwijs opgesteld is.
1. Doelstellingen
Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden
en leerlingen uit bovengenoemde secundaire scholen te bevorderen. In de eerste plaats
willen de ondertekenaars voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten
worden gepleegd. In de tweede plaats willen ze de slachtoffers van strafbare feiten
opvangen en hen beschermen tegen represailles. In de derde plaats willen ze voor de
daders voorzien in vormen van opvang en begeleiding, liever dan in bestraffende
maatregelen. Ten slotte is het doel van het samenwerkingsakkoord ervoor te zorgen dat
de school en haar directe omgeving (de weg van en naar school, openbaar vervoer, …)
een veilige omgeving vormen voor alle betrokkenen (leerkrachten, leerlingen,
buurtbewoners, …)
Dit samenwerkingsakkoord is van toepassing op de aanpak van strafbare feiten die een
impact hebben op het schoolgebeuren en die door de directie, of door derden, eigen of
vreemd aan de school, aan de lokale politie of aan het parket gemeld worden.
Onverminderd de bepalingen van de overeenkomst geldt het principe dat slachtoffer(s) van
een misdrijf in de eerste plaats zelf het recht hebben om aangifte te doen van de feiten bij
de lokale politie. De scholen kunnen hun leerlingen daarin begeleiden.
Dit samenwerkingsakkoord is in de eerste plaats de bestendiging van de bestaande goede
contacten en samenwerking tussen de verschillende partners. Het is tot stand gekomen op
vraag van de directies van de secundaire scholen naar aanleiding van de evaluatie van het
jongerenactieplan 2009 dat kadert in de uitvoering van het zonaal politieplan 2009-2012.
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2. Verbintenissen
De scholen
Wat de veiligheid en de schoolomgeving betreft verbinden de directies van de
scholen zich ertoe:
• incidenten van geweld op weg van, naar en op school te melden aan het
aanspreekpunt van de lokale politie en het parket;
• tijdig (preventief) de lokale politie te verwittigen indien zij over voldoende
elementen beschikken die aangeven dat de veiligheid of de bescherming
van personeelsleden of leerlingen in het gedrang komen;
• steeds in onderling overleg, aan de lokale politie de toestemming te geven
om op school preventieve of gerichte acties te voeren, die tot doel hebben
de veiligheid van personeelsleden en leerlingen te garanderen en aan
zulke acties actieve medewerking te verlenen;
• ook mee te werken wanneer derden aan politie of justitie melding gemaakt
hebben van gepleegde strafbare feiten of indien er een ernstig vermoeden
is en het aanspreekpunt van de politie vraagt om een gerichte actie te
voeren in schoolverband.
Wat de concrete aanpak van specifieke feiten/omstandigheden betreft:
• De scholen verbinden zich ertoe geregeld toezicht te houden aan de
scholen met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en het gedrag
van leerlingen die aanvaardbare overlast overstijgt.
• De scholen staan open voor initiatieven die bijdragen tot het verhogen van
de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
• De scholen staan open voor preventieve en gerichte acties van de lokale
politie in het kader van verkeers(on)veiligheid.
• De scholen verklaren zich akkoord om problematisch spijbelgedrag op
éénvormige wijze aan te pakken, waarbij alle betrokken partijen (school,
parket, CLB’s) in de eerste plaats streven naar ‘schoolhervatting’. In eerste
instantie werken scholen en de CLB’s samen aan de aanpak van
spijbelgedrag. Indien deze aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt en
elementen wijzen op een problematische afwezigheid, wordt het
aanspreekpunt van de lokale politie verwittigd via de meldingsfiche (fax)
waarin duidelijk alle door de school verrichte stappen worden genoteerd.
De directies van de scholen verbinden zich ertoe geen mededelingen te doen aan de
pers of derden omtrent door de lokale politie uitgevoerde gerichte acties zonder hierbij
voorafgaand overleg gepleegd te hebben met de lokale politie.
Wat de kennisgeving aan de ouders/burgerlijk verantwoordelijken van de minderjarige
leerlingen betreft of aan de meerderjarige leerling:
• De schooldirecties brengen de ouders/burgerlijk verantwoordelijken of de
meerderjarige leerling in kennis van het samenwerkingsakkoord.
Voor elke aanvang van een nieuw schooljaar overhandigen de schooldirecties een
schoolreglement aan het aanspreekpunt van de lokale politie.
De schooldirecties verklaren op regelmatige tijdstippen overleg te plegen met het
aanspreekpunt van de lokale politie.
De CLB’s
De CLB’s verbinden zich ertoe bij te dragen tot het realiseren van de aanpak van
‘problematisch spijbelgedrag’. Hiertoe maken zij de nodige en nuttige informatie over aan
de schooldirecties voor het invullen van de meldingsfiche spijbelen. In die context is er
geregeld contact met de onderwijsinrichting.
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De burgemeester
De burgemeester van de stad verbindt er zich toe:
• elk initiatief dat bijdraagt tot een veilige en aangename schoolomgeving te
ondersteunen, rekening houdend met het pedagogisch project van elke
school;
• binnen zijn bevoegdheden alle mogelijke middelen te verstrekken die
bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het
samenwerkingsakkoord o.m. voor de werking van de preventiedienst, de
lokale politie en in extenso het integraal (jeugd)beleid van de stad.
De preventiedienst:
• organiseert jaarlijks een scholenoverleg;
• stemt haar activiteiten in overleg met de CLB’s en de scholen af;
• informeert de scholen en CLB’s rond vorming, drugpreventie, …
• verleent haar samenwerking aan de lokale politie rond drug- en andere soorten
preventie;
• werkt samen met de lokale politie op vlak van verkeersveiligheid
(gemeenschapswachten/gemachtigde
opzichters,
sensibiliseren
verkeersveiligheid in de schoolomgeving, …).

De lokale politie
Het aanspreekpunt van de lokale politie zijn de medewerkers van de jeugd en zedenpolitie.
Voor dringende tussenkomsten dienen de scholen het noodnummer te contacteren (101)
en het algemeen nummer van de lokale politie (02.363.23.00) indien zij de medewerkers
van de jeugd en zedenpolitie niet kunnen bereiken.
De lokale politie wenst haar huidige samenwerking te bestendigen:
• Aanpak van spijbelen:
▪ Bij aanmelding van problematisch spijbelgedrag door de scholen
stelt de jeugdpolitie steeds proces-verbaal op.
▪ Indien de minderjarige woonachtig is op het grondgebied worden
de burgerlijk verantwoordelijken opgeroepen ten burele. Indien dit
niet het geval is wordt het onderzoek gevoerd door de lokale politie
van de woonplaats van de minderjarige via het parket van de
woonplaats van de minderjarige.
▪ Indien de lokale politie jongeren in de stad aantreft tijdens de
schooluren en er geen geldige reden is om niet op school te zijn,
brengt de lokale politie de jongere naar de school (op het Halse
grondgebied). Jongeren die niet in Halle naar school gaan moeten
door de ouders/burgerlijk verantwoordelijken opgehaald worden in
het hoofdgebouw van de lokale politie.
▪ Gecoördineerde spijbelacties gebeuren steeds mits vooraf contact
op te nemen met de scholen, zodat zij zich ook kunnen
organiseren.
•

Samenwerking tijdens 100-dagen festiviteiten:
▪ De lokale politie verzekert de openbare orde en veiligheid door
onder meer zichtbaar aanwezig te zijn in de stad.

•

Verzekeren van de (verkeers)veiligheid in en rondom de scholen:
▪ De cel verkeer van de lokale politie leidt gemachtigde opzichters
op.
▪ Indien de dienst het toelaat houdt de lokale politie
(verkeers)toezicht voor en na schooltijd.
▪ De lokale politie houdt preventieve en repressieve controles op
fietsende jongeren en bromfietsen.
▪ Zij besteedt bijzondere aandacht aan het aanpakken van de
overlastproblematiek op weg van en naar school en in de
schoolomgeving.
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•

Aangemelde (strafrechtelijke) feiten en signalen:
▪ De lokale politie geeft gevolg aan de aanmeldingen via het
opstellen van processen-verbaal, informatierapporten of
meldingsfiches in het ISLP-systeem1 en indien de feiten dit
vereisen, brengen zij deze ter kennis van het parket.

•

Illegale drugs:
▪ De lokale politie stelt steeds proces-verbaal op bij aangemeld
drugsbezit, -gebruik of –handel van een bepaalde leerling,
ongeacht of deze minderjarig of meerderjarig is. Druggebruik door
meerderjarigen in de omgeving van de school wordt als
maatschappelijke overlast beschouwd en wordt geverbaliseerd.
▪ De lokale politie gaat maximaal in op vragen van de scholen
omtrent vermeend drugsbezit, -gebruik of –handel in de
(directe)omgeving van de school.
▪ Zij verwijst steeds gepast door naar de hulpverlening.
▪ Zij neemt steeds contact op met de ouders /burgerlijk
verantwoordelijke.
▪ In de mate de dienst het toelaat organiseert de jeugdpolitie
minimum om de drie jaar informatiesessies over drugs aan de
scholen (leerkrachten, opvoeders, directies).

De korpschef gaat in principe in op elke vraag van de schooldirectie om preventief of gericht
op te treden. Indien hieraan geen gevolg kan gegeven worden, pleegt hij overleg met de
betrokken ondertekenaars van dit samenwerkingsakkoord.
De lokale politie treedt steeds ‘gepast’ in actie. Dit doet zij door zich aan te passen aan de
aard van het onderzoek of de actie. Bij voorkeur worden leerlingen niet tijdens de lesuren
van de school weggehaald voor verhoor en bieden de politieambtenaren zich in burger en
met anoniem voertuig aan. Bij bepaalde gerichte acties zullen zij net wel een uniform
dragen. Indien een leerling naar de burelen van de lokale politie wordt gebracht, verwittigt
de lokale politie de ouders van die leerling.
Het aanspreekpunt van de lokale politie neemt – zo nodig na overleg met de Procureur des
Konings – eerst contact op met de scholen, wanneer melding gemaakt wordt van strafbare
feiten die (mogelijk) door leerlingen van die school gepleegd werden en die een weerslag
hebben op het schoolgebeuren. Enkel geoorloofde informatie (binnen de grenzen van het
beroepsgeheim) wordt aan de betrokken school gecommuniceerd.
De procureur des Konings
De engagementen van de ondertekenende partijen dragen de goedkeuring van het parket,
dat dan ook ten volle bereid is de uitvoering van het samenwerkingsakkoord te
ondersteunen. In die context wordt bevestigd dat:
• de afdeling jeugd en zeden bij het parket alle in het werk stelt om in
samenwerking met de lokale politie de gegeven signalen van de scholen
binnen een redelijke termijn te behandelen. Wanneer door de
schooldirecties ernstige strafbare feiten worden gemeld, zal het parket
zoveel als mogelijk rekening houden met legitieme verzuchtingen van de
betrokken partijen van het samenwerkingsakkoord, voor zover deze via de
lokale politie kenbaar werden gemaakt;
• het parket steeds oog zal hebben voor de primaire pedagogische opdracht
van de school en zal dus conform de geest van de Jeugdbeschermingswet
handelen, waarbij niet repressie maar wel het herstel van het normbesef
van de leerling als doelstelling centraal staat.
Eén keer per jaar, namelijk naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van het
samenwerkingsakkoord geeft het parket, rechtstreeks of via de lokale politie, globale
cijfermatige feedback met betrekking tot de genomen maatregelen.
1

Dit is het informaticasysteem van de lokale politie.
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3. Duurtijd en modaliteiten van het samenwerkingsakkoord
Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking vanaf het schooljaar 2010-2011 (woensdag 1
september 2010).
De ondertekenaars van het samenwerkingsakkoord verbinden zich ertoe minimum één
keer per jaar samen te komen om de werking van het akkoord te evalueren en indien nodig
bij te sturen. De initiatiefnemer voor de jaarlijkse evaluatie is de korpschef. Tijdens het
jaarlijks overlegmoment wordt eveneens feedback gegeven door het parket.

Mark Crispel,
Korpschef van de lokale politie Halle
David De Clercq,
Directeur GO! Middenschool Halle
Leen Fonteyne,
Directeur BuSO, Don Bosco Instituut Halle
Eva Lauwers,
Directeur GO! Atheneum Halle
Herman Marissens,
Directeur van het Sancta Mariainstituut Halle
Marc Snoeck,
Burgemeester van de stad Halle
Patricia Van Eekenrode,
Algemeen directeur scholengroep 9 Ringscholen
Maggy Vankeerberghen,
Directeur GO! Technisch Atheneum Halle
Lander Van Medegael,
Algemeen directeur, Heilig- Hart & College Halle
An Vermander,
Directeur van het CLB GO! De Ring Halle
Ludwig Vlogaert,
Algemeen directeur Don Bosco Instituut Halle
Sarah Walschot
Directeur van het CLB Vrij en Gemeentelijk onderwijs
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Bijlage 4: Reglement ICT-protocol
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat door een grote
verscheidenheid aan gebruikers dagelijks intensief gebruikt wordt. Het
onderhoud van een dergelijk park is meer dan een fulltime job. Dagelijks zijn de
informatica-coördinatoren in de weer om het netwerk in prima conditie te houden.
Dankzij de inzet van die vele mensen kan elke leerling tijdens elke informaticales
beschikken over een goed werkend toestel. Maar ook buiten de lessen
informatica krijgen de leerlingen de kans om van de computerinfrastructuur
gebruik te maken, denken we maar aan de integratie van ICT in allerlei lessen.
Om dit te blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat ze de
computerinfrastructuur op passende wijze gebruiken. De leerlingen dienen zich
dan ook aan de volgende regels te houden.
Toegang tot het computerlokaal
1. Leerlingen mogen enkel het lokaal binnen onder begeleiding van een leraar.
2. Het is verboden in de computerlokalen te eten of te drinken.
Gebruik van de computers
1. Je gebruikt de beschikbare apparatuur met zorg en op een normale manier.
2. Je gebruikt nooit op eigen initiatief een andere computer dan diegene die je is
toegewezen.
3. Je mag geen nieuwe software op de pc's plaatsen of de instellingen wijzigen.
Je mag geen persoonlijke opslagmedia zoals mp3, i-pod, memory stick, DVD’s
… gebruiken.
4. Je mag de hardware (PC's, printers, muizen, klavieren, verbindingskabels) niet
afkoppelen of verplaatsen.
5. Indien er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan breng je de
leraar onmiddellijk op de hoogte. Het is in principe de leerling die het vorige
lesuur aan die computer werkte die verantwoordelijk is voor de aangebrachte
schade.
6. In je persoonlijke netwerkmap bewaar je enkel bestanden die voor
onderwijsdoeleinden bestemd zijn.
7. Indien je opzettelijk schade berokkent, moet je deze vergoeden. Onder
opzettelijke schade wordt o.a. verstaan:
-

het wijzigen van en/of schade toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de
hardware;
het besmetten van het systeem met virussen, spyware, spam, e.d.;
het wissen of wijzigen van instellingen van apparatuur en van software.

8. Je mag niet inbreken in andere computers, paswoorden doorgeven, kraken of
paswoorden afkijken, of netwerkverkeer afluisteren.
9. Je mag geen valse identiteit aannemen op het netwerk.
10. De computers worden NIET uitgeschakeld vooraleer alle toepassingssoftware
volledig afgesloten is. Het afsluiten van de computer gebeurt op een correcte
manier.
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Het gebruik van internet
1. Het gebruik van internet, sociale netwerken en e-mail kan enkel in het kader
van schoolopdrachten.
2. Het is verboden andere gebruikers te storen via e-mails, interactieve berichten of
kettingbrieven. Op school en in Smartschool e-mail gebruiken mag enkel in het
kader van schoolse activiteiten.
3. Het raadplegen van pornografische, pedofiele, racistische of revisionistische
websites, van websites die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen
bepaalde groepen in de samenleving, is verboden.
4. Elke toepassing die je realiseert (voor jezelf of t.o.v. derden, in verband met
school of met kennis die via de school kan verworven zijn), is vrij van
pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud; ze
beantwoordt aan alle elementen van de wet op de privacy en van de wet op
het auteursrecht; ze bevat geen informatie die kan beledigen, kwetsen of
schade berokkenen.
5. Op het internet respecteer je de ‘netiquette’. Op welke wijze je ook met andere
mensen in contact komt, je blijft altijd beleefd.
Het gebruik van Smartschool (digitaal leerplatform)
Wie zich niet aan de regels houdt, kan de toegang tot Smartschool ontzegd
worden.
1. Onthoud je wachtwoord en geef het aan niemand door. Verander het als je
vermoedt
dat
iemand
je
wachtwoord
kent.
Als je het wachtwoord van een ander kent, verwittig die leerling zodat hij het
kan veranderen. Gebruik het niet en verander het zeker niet.
2. Verzorg je taal als je berichten schrijft of reageert in het vakforum. Zorg voor
een behoorlijke inhoud: wees niet kwetsend of beledigend, verspreid geen
roddels. De berichtenmodule mag enkel voor schoolaangelegenheden worden
gebruikt.
3. Je gebruikt uitsluitend het Nederlands (behalve voor de vakken vreemde talen).
4. Gebruik Smartschool alleen voor je studies. Verwijder overbodige bestanden.
5. Het is verboden een valse identiteit aan te nemen op Smartschool.
Privacy
Je moet alle personeelsleden van de school, medeleerlingen en hun privacy
respecteren. Dreig- of haat mail versturen is strafbaar bij wet. Ook het plaatsen
van filmpjes of foto’s van alle personeelsleden of medeleerlingen op het
internet is strafbaar. Zich op internet voordoen als een andere persoon,
inbreken in computers, racistische uitspraken doen, paswoorden
verspreiden…
ook.
Controle
1. Volgende zaken kunnen op school en in Smartschool door de ICTcoördinatoren permanent gecontroleerd en zichtbaar worden gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.

Welke PC’s verbonden zijn met het Internet
Hoelang elke PC reeds verbonden is met het Internet
Welke sites recent werden bezocht
Het schermbeeld van eender welke PC op ieder ogenblik
De inhoud van de bestanden in de persoonlijke map van de leerling.
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2. De ICT-coördinatoren hebben op ieder moment het recht en de mogelijkheid
om in te grijpen wanneer de leerlingen zich niet houden aan bovenstaande
regels.
3. Elke inbreuk zal worden gemeld bij de klastitularis en bij de directie.
Wijzigingen
De school houdt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen
mits publicatie via de website van de school en Smartschool.
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Bijlage 5: Stagereglement

1. Stagereglement
Art. 1. De leerling-stagiair blijft onderworpen aan het gezag van de directeur van de
onderwijsinstelling of zijn afgevaardigde.
Art. 2. De leerling-stagiair voert stipt doch enkel de in de stageactiviteitenlijst
voorgeschreven opdrachten uit onder leiding en toezicht van de stagementor (*).
Hij heeft het recht de uitvoering te weigeren van taken die niet in de stageactiviteitenlijst
voorzien zijn of die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan of die
strijdig zijn met onderhavig reglement. Hij maakt hiervan omstandig melding in zijn
stageschrift. Bij betwistingen terzake is het oordeel van de stagebegeleider
doorslaggevend. De leerling-stagiair mag steeds contact opnemen met de
stagebegeleider.
Art. 3. De stageprestaties van de leerling-stagiair worden niet bezoldigd. Eventueel
mogen de aan de leerlingenstage verbonden kosten terugbetaald worden.
Art. 4.
§ 1. De leerling-stagiair volgt de werktijden van de onderneming of de instelling.
§ 2. Hij begeeft zich naar de stageplaats op de gestelde dagen en binnen de gestelde
uren, overeenkomstig de leerlingenstageovereenkomst.
§ 3. Hij verwittigt de onderwijsinstelling en het stagebedrijf onmiddellijk van de feiten
die de afwezigheid op de stageplaats kunnen rechtvaardigen.
Art. 5. De leerling-stagiair dient zich welvoeglijk en voorkomend te gedragen tegenover
de stagegever en zijn werknemers.
Art. 6.
§ 1. De stagegever zal de leerling-stagiair het nodige materiaal en materieel ter
beschikking stellen en laten gebruiken overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig
reglement.
§ 2. Indien het gebruik van bepaalde agentia of uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden of handelingen op bepaalde plaatsen niet kan worden toegelaten, zal
dit blijken uit de risicoanalyse. De stageactiviteitenlijst moet derhalve opgesteld worden
aan de hand van de inhoud van de risicoanalyse.
§ 3. De leerling-stagiair is verplicht het hem overeenkomstig dit artikel toevertrouwde
materieel en ongebruikte materiaal in goede staat terug te geven. Hij is niet
verantwoordelijk voor de beschadigingen of de sleet toe te schrijven aan het regelmatig
gebruik van het materieel.
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Hij is evenmin verantwoordelijk voor het gebrekkig werk te wijten aan zijn onhandigheid
of onervarenheid. De in deze paragraaf bedoelde schadegevallen zijn ten laste van de
stagegever.
§ 4. De wettige vertegenwoordigers van de minderjarige leerling-stagiair of de
meerderjarige leerling-stagiair zelf, zijn aansprakelijk voor de schade ontstaan uit zijn
daartoe opzettelijk gestelde daden. De overtreding van het stagereglement wordt met
opzet gelijkgesteld. De directeur van de onderwijsinstelling dient onmiddellijk in kennis
te worden gesteld van deze schade.
§ 5. Voor andere dan de in de paragrafen 3 en 4 vermelde beschadigingen door
toedoen van de leerling-stagiair veroorzaakt, dient een verzekering gesloten te worden
vóór de aanvang van de stageperiode en waarvan de kosten gedragen worden door
de onderwijsinstelling. De directeur van de onderwijsinstelling dient onmiddellijk in
kennis te worden gesteld van deze schade.
Art. 7. De leerling-stagiair houdt een stageschrift bij dat hij op regelmatige tijdstippen
laat viseren door de stagementor en de stagebegeleider.
Art. 8. De leerling-stagiair en de stagebegeleider zijn gehouden het beroepsgeheim
eigen aan de sector waarin de leerlingenstage wordt volbracht, te eerbiedigen en zich
te onthouden van enigerlei handeling die de goede naam of de bedrijvigheid van de
stagegever zou kunnen schaden ; deze verplichting duurt voort na de stageperiode.
Art. 9.
§ 1. De stagegever of de stagementor staat in voor het onthaal van de leerling-stagiair
op de stageplaats.
§ 2. De leerling-stagiair is verplicht het arbeidsreglement en de voorschriften eigen aan
de onderneming en/of sector na te leven. De stagegever of de stagementor ziet hierop
nauwgezet toe.
Art. 10.
§ 1. De stagegever is aansprakelijk ingevolge overtredingen van zijnentwege van het
stagereglement.
§ 2. De stagegever dient de in de sector vigerende bepalingen inzake arbeidsduur te
respecteren in hoofde van de leerling-stagiair.
Art. 11. De stagegever dient aan de stagebegeleider vrije toegang te verlenen tot
stageplaats, teneinde de activiteiten van de leerling-stagiairs te plannen,
organiseren, te begeleiden en te bespreken. Hij zal de stagebegeleider op
overeengekomen wijze de inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor
evaluatie van de leerling-stagiairs en de stageorganisatie in het algemeen.
Art. 12. De stagegever heeft het recht om :

de
te
de
de
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1° te informeren naar de reden van afwezigheid van de leerling-stagiair op de
stageplaats;
2° een stagementor naar zijn keuze aan te stellen;
3° de leerlingenstageovereenkomst te verbreken:
- indien de leerling-stagiair opzettelijk zware schade veroorzaakt of herhaald
onwettig afwezig is of zware inbreuken pleegt tegen het stagereglement of
wangedrag vertoont;
- bij overmacht;
- bij onvoldoende begeleiding door de school.
Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.
Art. 13. De directeur van de onderwijsinstelling dient één of meer stagebegeleiders
aan te duiden, belast met een grondige voorbereiding van en een adequate
begeleiding en toezicht op de leerlingenstages.
Art. 14. De directeur van de onderwijsinstelling die verplicht is de nodige verzekeringen
af te sluiten tot dekking van risico s van de stages, dient onmiddellijk in kennis te
worden gesteld van ongevallen overkomen aan of veroorzaakt door de stagiair
Art. 15.
§ 1. De directeur van de onderwijsinstelling kan, op eigen initiatief of op vraag van de
stagebegeleider, de leerlingenstageovereenkomst opschorten :
-

bij zware inbreuken van de stagegever tegen het stagereglement;
wanneer de fysische of geestelijke gezondheid van de leerling-stagiair gevaar
loopt;
wanneer de leerlingenstage inefficiënt of onnuttig is;
bij onvoldoende begeleiding door de stageverlenende organisatie.

§ 2. De directeur van de onderwijsinstelling beslist, na de opschorting, over het al dan
niet verbreken van de leerlingenstageovereenkomst.
Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.
Art. 16. De leerling-stagiair kan de leerlingenstageovereenkomst niet eigenmachtig
verbreken.
Art.17. Bij verbreking van de stageovereenkomst beslist de kwalificatiecommissie over
de al dan niet in aanmerkingneming van de stage bij de beoordeling van de
kwalificatieproef indien de stage er een onderdeel van is.
Art. 18. De stagegever mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerling-stagiair
inwinnen bij de stagebegeleider.
Art. 19. In geval van staking, technische of economische werkloosheid, of overmacht,
dient de stagegever de leerling-stagiair terug te sturen naar de school. Hij meldt dit
onmiddellijk aan de onderwijsinstelling.
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Art.20. In geval van afwezigheid verwittigt de leerling het stagebedrijf en de school voor
aanvang van de stage. Alle afwezigheden worden ingehaald, tenzij de klassenraad
hier anders over beslist. Indien de leerling niet correct verwittigt wordt de stage dubbel
ingehaald.
Art. 21. Indien de stagiair(e) steelt op stage, zal het stagecontract onmiddellijk
ontbonden worden. De school zal de leerling niet langer van een stageplaats kunnen
voorzien en zal ook de tuchtprocedure opstarten.
----------------------------------(*)
voor
de
studierichtingen
verzorging,
kinderzorg,
thuisen
bejaardenzorg/zorgkundige en verpleegkunde vermelden: "de stagementor of de
stagebegeleider" ;
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2. Huishoudelijk reglement
1

Organisatie van de stage
Een normale stagedag telt 8 uren en loopt van 08.00 tot 16 uur.
Er is altijd een pauze in de voormiddag (15 minuten) en een middagpauze (45 minuten)
voorzien. Wanneer die pauzes vallen, kan van instelling tot instelling verschillen.
Een halve stagedag (woensdag) loopt van 08.00 tot 12 uur
In het 6de/7de jaar en bij georganiseerde activiteiten in de andere jaren kan het gebeuren
dat je vroeger begint of later ophoudt. Dergelijke uitzonderingen op de regel worden altijd
besproken met je stagebegeleider en je stagementor. Wie vroeger begint, houdt ook
vroeger op en wie later ophoudt, begint ook later. Je mag immers nooit meer dan 8 uur
per dag werken.
Let wel: vroeger beginnen of later ophouden staat altijd in functie van je opleiding. Het is
dus zeker niet de bedoeling vroeger te beginnen om een vrije namiddag te hebben.

2

Afwezigheid op stage
De stage is een zeer belangrijk onderdeel van je opleiding. Wie voor stage een onvoldoende haalt, kan onmogelijk slagen. Regelmatig aanwezig zijn, is dus een must. Als je
toch afwezig bent, doe je het volgende:
1. verwittig ten minste 10 minuten voor het begin van de stage je stageplaats;
2. verwittig voor 8u30 de school en zeg duidelijk welke stagebegeleider moet
weten dat je afwezig bent;
3. zorg voor een doktersattest, ook al ben je maar één dag afwezig;
4. geef dat attest af op school en plak een kopie ervan op een blad; voeg de kopie
bij je stage-urenfiche en geef ze af aan je stagebegeleider.
Als je stage loopt in de thuiszorg, verwittig je je stagebegeleider zo mogelijk al de avond
van tevoren.

3

Gevolgen van afwezigheid op stage
Wij kunnen je werk op stage alleen maar goed beoordelen als we voldoende gegevens
hebben. Dat kan alleen maar als je regelmatig aanwezig was op je stageplaats. Wie te
dikwijls afwezig is geweest, heeft bovendien onvoldoende geleerd. Daarom gelden de
volgende regels:
1. Als je om een of andere reden te laat op stage komt of te vroeg vertrekt, moet
je de verloren tijd ’s anderendaags en/of de volgende stagedagen inhalen. Doe
dat in overleg met je stagementor en je stagebegeleider.
2. Als je ziek geweest bent en je hebt iedereen die het moest weten ervan
verwittigd, kan de stagebegeleider of de klassenraad beslissen dat je de
verloren tijd of een gedeelte ervan moet inhalen.
3. Als je langer dan twee dagen afwezig bent zonder de school te verwittigen, kun
je een sanctie verwachten.
4. Het spreekt voor zich dat je een ongewettigde afwezigheid ook zult zien in je
beoordeling voor die stageperiode.
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Stageverslagen en opdrachten
De school verwacht van je dat je je verslagen en opdrachten volledig maakt. Die
stageverslagen moet je na elke stageweek (5de en 6de jaren) of stageperiode (7de-jaren)
op een afgesproken dag afgeven. Je stagebegeleider leest die verslagen en geeft er je
een beoordeling voor. Wie niets afgeeft of slordige en/of onvolledige verslagen inlevert,
krijgt geen of een lage beoordeling.
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Stageplaatsen en stagebegeleiding
De school beslist waar je stage zult lopen. Bij het begin van het schooljaar worden
stageplaatsen, stageperiodes, stagebegeleiders en stagementoren vastgelegd op de
collectieve steekkaart. Die gegevens op die steekkaart gelden voor het hele schooljaar.
Zij kunnen niet meer veranderd worden, tenzij in geval van onvoorziene
omstandigheden.
In het zevende jaar kan het gebeuren dat je geen collectieve steekkaart voor het hele
jaar krijgt, maar alleen voor de lopende stageperiode. De stages zijn in dit jaar immers
minder strak geregeld, omdat wij willen inspelen op de interesses en mogelijkheden van
de stagiairs.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsingen naar en van de stageplaatsen. Je
kunt daarvoor niet rekenen op de stagebegeleiders.
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Kledij op stage
Algemene regel: je past je aan aan de gewoonten van je stageplaats. In sommige
instellingen dragen de verzorgers speciale werkkledij, in andere niet. Spreek met je
stagebegeleider af wat je best doet.
In de bejaardenzorg bestaat speciale werkkledij uit een schort of broekpak met het
embleem van de school, gesloten schoenen of orthopedische schoenen. Het broekpak
kun je kopen op school. Juwelen, uurwerken, gelakte nagels en kunstnagels zijn
verboden omwille van de hygiëne. Een discrete piercing is toegelaten, maar je draagt
die op eigen risico.
In de kinderopvang draag je een gekleurde polo met het embleem van de school en een
gemakkelijke lange broek. Draag verder gesloten en lichte schoenen zonder hakken.
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Arbeidsgeneeskundig onderzoek
De school organiseert in de loop van het eerste trimester een arbeidsgeneeskundig
onderzoek. Het is verplicht voor alle leerlingen en het is gratis. Wie niet deelneemt aan
het onderzoek of wie niet goedgekeurd wordt door de arbeidsgeneesheer, kan ook niet
op stage gaan. Hij kan dus ook niet slagen op het einde van het jaar.
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Zwangerschap en stage
De wet laat niet toe dat zwangere werknemers in een bejaardentehuis of in een
kinderdagverblijf werken. Dat geldt niet voor stagiairs. Wie tijdens zijn schooltijd echter
zwanger wordt, moet dat onmiddellijk melden aan de directeur van de school. Als je dat
niet doet, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve
gevolgen.
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Onkosten
Kosten verbonden aan de stage, zoals werkkledij en verplaatsingskosten, worden
betaald door de stagiair.
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En nog dit
1. Roken of kauwgom gebruiken doe je niet op stage.
2. Tijdens de stage mag je je stageplaats niet verlaten, behalve wanneer je een 7dejaars bent.
3. Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de stage-uren.
4. Spreek zo veel mogelijk algemeen Nederlands.
5. Wees vriendelijk en beleefd.
6. Wees 10 minuten voor het beginuur aanwezig.
7. Ga niet weg voor je klaar bent met je werk.
8. Hou je aan de gebruikelijke rustpauzes van je stageplaats.
9. Wees plichtbewust en toon verantwoordelijkheidszin.
10. Als er in je stageplaats iemand werkt die familie van je is of die je heel goed kent,
dan moet je dat op voorhand melden aan je stagebegeleider. Wie dat niet doet, is
oneerlijk en mag een sanctie verwachten.
11. Wie in de verzorgingssector werkt, mag niet bang zijn om een lift te gebruiken.
12. Gedurende je opleiding organiseert de school soms binnen- of buitenlandse
activiteiten. De deelname daaraan is verplicht.
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Visietekst
HHC Halle wenst een belangrijke rol te spelen in de groei naar een meer humane
samenleving. Via onderwijs wordt bewust opvoedend gewerkt. Wij willen van jongeren
houden, hen bevestigen in hun persoonlijke groei, hen stimuleren door eerder
aanmoedigend dan sanctionerend op te treden.
We willen hen waarden bijbrengen en hen oproepen tot weerbaarheid. Om te slagen
in die opzet, zijn we bereid in te gaan op de gevoeligheden die vandaag bij jongeren
leven. We willen hun emotionele en sociale noden ernstig nemen.
Drugs kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en het welzijn van de
jongeren en hun omgeving. Met een drugbeleid op school (DOS) wil HHC Halle
ervoor zorgen dat de ontplooiing van de jongere niet in gevaar komt.
Onder drugs verstaat de school: alle legale en illegale genotmiddelen (alcohol,
tabak, cannabis en andere illegale drugs), alsook medicatie. De school heeft ook oog
voor andere gedragingen die verslaving tot gevolg kunnen hebben zoals het gebruik
van internet en gsm, gamen en energydrinks.
Het drugbeleid op school bevat 4 pijlers:
-

Regelgeving: De school stelt duidelijke grenzen rond drugs en reageert
consequent wanneer de regels overschreden worden of een vermoeden daarvan
bestaat.

-

Begeleiding: Wanneer de school zich engageert om extra begeleiding te bekijken,
met aandacht en ruimte voor de specifieke noden van de individuele leerling.

-

Educatie: De school schenkt aandacht aan drugeducatie. Leerlingen krijgen
informatie over alcohol, drugs en andere verslavingen. Er wordt ook stilgestaan bij
hun attitudevorming en het inoefenen van sociale vaardigheden.

-

Structurele maatregelen:Het is een constante zorg van de school om te werken
aan een positief klas-en schoolklimaat waarin het voor de leerlingen en de
personeelsleden aangenaam is om te leven en te werken.
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Pijler regelgeving – regels
Onder het schooldomein verstaan wij: binnen de schoolmuren + de trottoirs die grenzen
aan de schoolomheining.
Tabak
Er geldt een algemeen rookverbod (24u/24u) in gelijk welk gesloten lokaal (klas,
sportzaal, eetzaal, polyvalente ruimten,…). Bovendien geldt een rookverbod tussen
6u30 en 18u30 op het schooldomein (ook op woensdagnamiddag en tijdens extramurosactiviteiten).
Na 18u30 kan er tijdens een extra-murosactiviteit een uitzondering gemaakt worden
voor leerlingen die 16 jaar of ouder zijn.
Als leerlingen ouder dan 16 jaar tabak in hun bezit hebben, mag dit niet zichtbaar zijn
voor andere leerlingen of leerkrachten.
Het doorgeven of dealen van tabak is altijd verboden.
Alcohol
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, doorgeven of dealen van alcohol is altijd verboden
- ook tijdens de middagpauze voor leerlingen die buiten gaan - op het schooldomein
en tijdens extra-murosactiviteiten.
Voor leerlingen ouder dan 16 jaar kan voor het bezit of gebruik van alcohol een
uitzondering gemaakt worden tijdens lessen (in functie van de lessen) of extramurosactiviteiten (in beperkte mate), mits toestemming van de leerkracht.
Medicatie
Onder invloed zijn, doorgeven of dealen van medicatie is verboden. Medicijnen worden
zo veel mogelijk thuis genomen. Bezit en gebruik is op eigen risico. Er mag geen
misbruik gemaakt worden en de passende dosis (zie bijsluiter) moet steeds
gerespecteerd worden.
Ouders of meerderjarige leerlingen dienen de school (directie of leerkrachten) op de
hoogte te brengen van eventuele medische gegevens die dienen geweten te zijn.
De school mag geen medische handelingen stellen en zal geen geneesmiddelen ter beschikking stellen,
ook geen pijnstillers.

Cannabis en andere illegale middelen
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, doorgeven en dealen van cannabis of andere
illegale drugs is altijd verboden.
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schoolcontext = binnen schoolmuren en –uren + onmiddellijke schoolomgeving
bezit

alcohol

tabak

gebruik

< 16 jaar

verboden

> 16 jaar

verboden, tenzij met
toestemming van de
leerkracht en in functie
van een les
idem bezit

< 16 jaar
> 16 jaar

medicatie

onder invloed zijn
(= storend gedrag)

doorgeven

dealen

verboden

verboden

verboden
niet zichtbaar

verboden

verboden

Medicijnen worden zo veel mogelijk thuis
genomen. Bezit en gebruik is op eigen risico, er
mag geen misbruik gemaakt worden en de
passende dosis (zie bijsluiter) moet steeds
gerespecteerd worden. Leerlingen en/of ouders
dienen de school (directie of leerkrachten) op
de hoogte te brengen van eventuele medische
gegevens die dienen geweten te zijn.

verboden

cannabis

verboden

andere illegale drugs

verboden

Onmiddellijke schoolomgeving: IDEM!
HHC Halle verwacht van leerlingen dat de regels rond tabak, alcohol en ander druggebruik ook op de trottoirs grenzend
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aan het schooldomein gerespecteerd worden. Voor cannabis en andere illegale drugs gelden deze regels altijd.

schoolcontext = extra-murosactiviteiten
bezit
alcohol

tabak

gebruik

< 16 jaar

verboden

> 16 jaar

in beperkte mate mits
toestemming van de
leerkracht

< 16 jaar

> 16 jaar

medicatie

verboden
verboden

niet zichtbaar

onder invloed zijn
(= storend gedrag)

doorgeven

dealen

verboden

verboden
na 18u30 (zie
wetgeving) mits
toestemming van de
leerkracht

verboden

Medicijnen worden zo veel mogelijk thuis
genomen. Bezit en gebruik is op eigen risico, er
mag geen misbruik gemaakt worden en de
passende dosis (zie bijsluiter) moet steeds
gerespecteerd worden. Leerlingen en/of ouders
dienen de school (directie of begeleiders) op de
hoogte te brengen van eventuele medische
gegevens die dienen geweten te zijn door de
begeleiders van een extra-murosactiviteit.

verboden

cannabis

verboden

andere illegale drugs

verboden
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Pijler regelgeving - procedures bij regelovertreding
schoolcontext = binnen schoolmuren en –uren + onmiddellijke schoolomgeving

alcohol

< 16 jaar

> 16 jaar
tabak

< 16 jaar

> 16 jaar

medicatie

bezit

gebruik

onder invloed zijn
(= storend gedrag)

* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* gesprek met leerling
door CLB
* ouders verwittigen(*)

* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* gesprek met leerling
door CLB
* ouders verwittigen(*)
* er volgt een sanctie

* melding bij directie
* ouders verwittigen (ll
komen ophalen)
* gesprek met leerling
na incident (directie)
* gesprek met leerling
door CLB
* er volgt een sanctie

doorgeven

* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* ouders verwittigen(*)
* er volgt een sanctie

dealen
* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* gesprek met leerling
door CLB
* ouders verwittigen(*)
* gesprek ouders
* politie wordt
verwittigd
* tuchtprocedure

* mondelinge
opmerking
* bij herhaling kan
* mondelinge
sanctie volgen
opmerking
* (i.v.t.) product
* (i.v.t.) product
* bij herhaling kan
afnemen
afnemen
sanctie volgen
* strafstudie
* eventueel sanctie
idem dealen alcohol
* mondelinge
* ev. mondelinge
* ev. mondelinge
opmerking
opmerking
opmerking
* gesprek met leerling
* bij abnormale
* bij abnormale
door ILB (uitleggen
hoeveelheden:
hoeveelheden:
waarom, zie
gesprek met leerling
gesprek met leerling
wetgeving), ev. ouders
door ILB (uitleggen
door ILB (uitleggen
verwittigen (zeker bij
waarom, zie
waarom, zie
medicatie op
wetgeving), ev. ouders wetgeving), ev. ouders idem o.i.v. alcohol (ev. voorschrift)
verwittigen
verwittigen
zonder sanctie)
* eventueel sanctie
idem dealen alcohol
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cannabis en andere
illegale drugs

* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* gesprek met leerling
door CLB
* ouders verwittigen(*)
* gesprek ouders
* ev. sanctie
* indien nodig wordt
politie verwittigd

* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* gesprek met leerling
door CLB
* ouders verwittigen(*)
* gesprek ouders
* sanctie
* indien nodig wordt
politie verwittigd

* melding bij directie
*(i.v.t.) product
afnemen
*gesprek met leerling
(directie)
* ouders verwittigen(*)
* gesprek ouders
* sanctie
* politie wordt
verwittigd
idem o.i.v. alcohol

(*) Ouders krijgen een week de tijd om de alcohol op te halen. Na deze termijn worden de producten verwijderd
Bij herhaling van dezelfde of gelijkaardige feiten kunnen sancties volgen.
Bij bezorgdheid om welzijn van de leerling kan pijler begeleiding opgestart worden.
Onmiddellijke schoolomgeving: IDEM tabel binnen schoolmuren
en –uren

idem dealen alcohol
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Procedures extra-murosactiviteiten
In principe worden dezelfde procedures toegepast als de tabel hierboven.
Er wordt verwezen naar het charter bij meerdaagse activiteiten.
Nu omschreven als: “Wij nemen onder geen enkel beding alcohol of drugs mee
op reis. Ten opzichte van sterke drank en drugs hanteren wij ter plaatse ook een
absolute nultolerantie. Dronkenschap kan niet. Wie zich niet aan deze afspraken
houdt, wordt op kosten en verantwoordelijkheid van de ouders/voogd terug naar
huis gestuurd. De school brengt de ouders hiervan op de hoogte.”
Herinnering voor de reis bij de brief voor inschrijving.
Algemene richtlijnen bij procedures voor meerdaagse reizen:
- Let op met naar de politie te stappen in het buitenland. Vaak weet je niet
hoe streng ze daar zullen reageren en wat de gevolgen dan zijn voor de
leerling (ouders) en het verder verloop van de reis.
-

Let op met het zelf op zak hebben van middelen die je afgenomen hebt,
zeker als je de grens overgaat. Eerder vernietigen maar wel aan de hand
van fotomateriaal, getuigen, notitie,… de feiten omschrijven.

-

Wacht niet met verwittigen van directie en/of ouders tot de thuiskomst,
laat zo snel mogelijk weten wat er gebeurd is.

-

Bij terugkomst van een reis waar een incident gebeurd is, is het
raadzaam om zo snel mogelijk te briefen met directie, en eventueel
gesprek met ouders te plannen (indien noodzakelijk).

-

Bij terugkomst: wat moet aan welke leerkrachten (of ander personeel)
gebrieft worden?

Procedures bij vermoeden van regelovertreding
Algemene procedure:
- Vermoedens centraliseren bij directie
- Gesprek met leerling (door wie? → wordt bepaald door directies)
- Eventueel gesprek ILB/CLB
- Eventueel ouders verwittigen
- Eventueel politie verwittigen
Wanneer leerling vermoeden toegeeft, volgen er geen sancties, wel een
begeleidend optreden. Uitzondering: dealen. Daar bestaat de mogelijkheid dat
politie ingeschakeld wordt. Bij het thema tabak (uitgezonderd dealen) zal dit
gesprek met leerling vaak bij mondelinge waarschuwing blijven.
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Afspraken met politie
Bij pijler regelgeving kan politie gecontacteerd worden voor het afhalen van
producten die afgenomen worden. Dit kan via nummer 101 (interventieploegen)
of centraal nummer Halle (02/363 93 00).
Bij minderjarige gaat een PV naar het jeugdparket. Ouders en jongere worden
verhoord. Eventueel opvolging door politie (mogelijk met onverwachte
urinecontroles). Dit vervalt na 18 jaar. Bij meerderjarigen gaat dit naar
(volwassenen)parket.
Een POS (problematische opvoedingssituatie) kan altijd aangegeven worden bij
politie. Er is geen strafbaar feit nodig voor melding. Meer info:
http://www.lokalepolitie.be/5413/onze-diensten/jeugd-a-zeden.html.
Jongeren in het vizier: De dienst Jeugd en Zeden.
Zoals de naam doet vermoeden houdt deze dienst zich bezig met alle dossiers waarin minderjarigen betrokken
zijn. Deze dossiers worden ingedeeld in twee grote categoriën: de POS en MOF-dossiers.
Een POS is een 'problematische opvoedingssituatie' waarbij de leef- en opvoedingsomstandigheden van een
kind of jongere als problematisch wordt omschreven. Dit kan zowel slaan op het gedrag van de minderjarige
zelf, als op de leef- en opvoedingsomstandigheden bij de opvoeder(s). De politie kan zelf opmerken dat een
kind in abnormale omstandigheden opgroeit, maar ook bijvoorbeeld scholen hebben een signaalfunctie wanneer
een kind thuis in een noodsituatie verkeert. In dat geval onderzoekt de jeugdpolitie de omstandigheden heel
nauwkeurig. In de eerste plaats wordt aan de opvoeders duidelijk gemaakt wat hun verantwoordelijkheden zijn
tegenover het kind. Op basis van vrijwillige hulpverlening worden vaak al heel wat problemen opgelost. Slechts
in die gevallen waarin de vrijwillige hulpverlening niet werkt, kan een proces-verbaal leiden tot een dwingende
maatregel van de jeugdrechter.
De tweede categorie zijn de MOF-dossiers waarbij minderjarigen een 'als misdrijf omschreven feit' hebben
gepleegd. Denk hierbij aan druggebruik of –bezit, vandalisme, slagen en verwondingen, winkeldiefstal,... In deze
laatste categorie werkt de jeugdpolitie vaak voort op de dossiers die gestart zijn binnen een andere dienst van
de politie. In het kader van het jongerenoverlast actieplan voert de jeugdpolitie regelmatig anonieme patrouilles
uit gericht naar jongeren die overlast creëren. Zo vormen zij zich continu een beeld van plaatsen die extra
toezicht vragen en leveren zij een mooie bijdrage aan de leefbaarheid binnen de stad.
De jeugddossiers worden opgevolgd door de jeugdpolitie vanaf het starten van het dossier tot de
meerderjarigheid van de betrokken jongere.
Naast deze 'jeugddossiers' behandelt de dienst eveneens bijna alle 'zedendossiers' waarbij seksuele delicten
of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tegenover minderjarige en meerderjarige slachtoffers gepleegd
worden. De jeugd- en zedenpolitie beschikt over een gediplomeerde verhoorder die zeer jonge kinderen mag
verhoren via videoverhoor.
Wens je contact te hebben met de jeugd en zedenpolitie of wil je bepaalde zaken melden dan kan je tijdens de
weekdagen bij deze dienst terecht tussen 8u30 en 16u30 of na afspraak 's avonds en in het weekend.
Wist je dat...

•
•

Wanneer je kind slachtoffer is van een seksueel delict het beter is om niet te veel vragen te stellen om
nadien het audio-visueel verhoor niet in gevaar te brengen.
Sedert september 2010 de lokale politie een samenwerkingsakkoord ondertekend heeft met de
secundaire scholengemeenschap, de CLB's en de stad? Hierin werden duidelijke afspraken
vastgelegd, onder meer over het inschakelen van de politie, het optreden van politie op school of het
optreden tegen illegale drugs of andere illegale zaken. De scholen hebben dit akkoord toegevoegd
aan hun schoolreglement!

Victor Baetensstraat 4
tel: 02/363 93 30 en 02/363 93 31
fax: 02/363 22 02
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Pijler begeleiding
ALGEMEEN
Om de verschillende manieren waarop een drugprobleem zich kan manifesteren
te omvatten, spreken we over minder functioneren door drugproblemen.
Wanneer het veranderen in het functioneren van een leerling gepaard gaat met
een gevoel van ongerustheid, bezorgdheid over het welzijn van de leerling wordt
de pijler begeleiding in werking gezet. De bezorgdheid om het minder
functioneren vormt de energie om tot handelen over te gaan en de stap naar
begeleiding van de leerling te zetten. Daarvoor is er geen bewijs van druggebruik
of -bezit nodig.
Het spreekt voor zich dat het voor de school op dat moment niet (altijd) duidelijk
is of dit minder functioneren een gevolg is van een drugprobleem. De meeste
uitingen van minder functioneren zijn helemaal niet exclusief voor (problematisch)
gebruik. Zij kunnen ook verwijzen naar andere lichamelijke of psychosociale
problemen bij de betrokken leerling. Twee jongeren met identiek dezelfde
signalen kunnen totaal verschillende problemen hebben: relatieproblemen,
schoolmoeheid, problemen thuis, zich niet goed in zijn vel voelen,...
Centraal staat ook niet de vraag welke problematiek aan de verandering in het
functioneren ten grondslag ligt. Cruciaal is het feit dat het minder functioneren
erop duidt dat er ‘iets aan de hand is’. Er is aanleiding tot bezorgdheid om het
welzijn van de leerling. Dit betekent dat ingrijpen noodzakelijk is.

Regelovertreding?
Wanneer de leerling niet functioneert en dit zich uit in regelovertreding, wordt in
eerste instantie gereageerd op deze regelovertreding. Met andere woorden: de
pijler regelgeving wordt in werking gesteld. Gaat de regelovertreding gepaard met
een gevoel van bezorgdheid om het welzijn van de leerling, dan wordt naast en
complementair aan het optreden met betrekking tot de regelovertreding een
verkennend gesprek gevoerd met de leerling. Hetzelfde geldt wanneer er sprake
is van een vermoeden van regelovertreding.
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Belangrijk: rol van de school/leerkracht
Uit draaiboek DOS (VAD, 2006):
▪ De taak van de leerkracht is beperkt tot het opvolgen van het functioneren van de
leerling. De individuele begeleiding van de leerling is de taak van de
leerlingenbegeleider, niet van de leerkracht.
▪ Soms is een verkennend gesprek naar aanleiding van concrete situaties van
verminderd functioneren voldoende om een herstel van het functioneren te bekomen
en het gevoel van bezorgdheid om het welzijn weg bij de leerkracht (of ander
schoolpersoneel) weg te nemen.

Dit neemt niet weg dat een leerkracht een vertrouwensband kan hebben met een
leerling en eerst zelf met de leerling een verkennend gesprek kan voeren
vooraleer signalen door te geven. Belangrijk is daar zelf in te schatten wat je aan
kan en wat goed voelt. Als leerkracht moet (kan!) je de rol van hulpverlener niet
spelen. Weet wat je rol, context (school) en je eigen deskundigheid is.
Let ALTIJD op met vertrouwen beloven: je hebt als leerkracht geen
beroepsgeheim (wel ambtsgeheim) en zelfs meldingsplicht bij directie! (zie ook
puntje 4.1.2. uit publicatie ‘Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik
van alcohol en drugs op school, VAD 2010).
4.1.2 Onderwijspersoneel
Onderwijspersoneel is geen drager van het beroepsgeheim: zij oefenen geen
noodzakelijke vertrouwensfunctie uit en aan hen worden noch op grond van de wet noch
volgens vaste gebruiken geheimen toevertrouwd. Niettemin rust op hen een
ambtsgeheim. Ten aanzien van derden die niet bij het schoolgebeuren zijn betrokken,
kunnen en moeten zij zich beroepen op hun geheimhoudingsplicht. De dragers van dit
ambtsgeheim kunnen zich niet beroepen op een zwijgrecht jegens hun hiërarchische
meerderen (de directie) en/of derden die binnen het schoolgebeuren staan - namelijk
collega‟s en ouders. Een schending van het ambtsgeheim kan tuchtrechtelijk worden
gesanctioneerd. Om het doorbreken van het ambtsgeheim te rechtvaardigen, kan een
beroep gedaan worden op de aangifteverplichtingen ten aanzien van de gerechtelijke
instanties (zie 5.2.1) de figuur van de noodtoestand en de wens om vervolgingen
wegens schuldig verzuim (zie 4.2) te vermijden.
Alhoewel de vertrouwensleerkracht erkend wordt als iemand aan wie de jongere in
vertrouwen veel kwijt kan, kan een vertrouwensleerkracht zich niet beroepen op een
wettelijk erkend beroepsgeheim. Vanaf 1 juli 2006 kunnen leerkrachten die in het kader
van de integrale jeugdzorg als bijstandpersoon van een minderjarige optreden, zich wel
beroepen op het in het decreet integrale jeugdzorg gestipuleerde beroepsgeheim, meer
bepaald voor hun taken in dat verband.

Hoe kunnen we de signalen juist detecteren?
Je hoeft als leerkracht geen ‘drugexpert’ te zijn om in de pijler begeleiding een rol
te spelen. Voornaamste is dat er gereageerd wordt op minder functioneren. Dat
kan inhouden: slapen in de les, mindere resultaten, gedrag dat veranderd is, geur,
rode ogen,… (zie ook achteraan de lijst met signalen). Vuistregel: reageren op
dingen die je waarneemt, vaststelt. Bezorgdheid daarover uiten. Leerkrachten
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dienen niet te weten wat de oorzaak van het veranderd gedrag is vooraleer ze
signaal doorgeven.

Communicatie met de ouders
Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun kinderen en de school is
verplicht hen bij te staan. De jongere heeft geen recht om zich te verzetten tegen
informatie die de school aan de ouders geeft (tenzij meerderjarig).
Voor de CLB-medewerker is de situatie m.b.t. de communicatie met de ouders
anders: het CLB-besluit voorziet in een verzetsrecht tegenover ouders voor
leerlingen vanaf 12 jaar. Vanaf 12 jaar heeft de jongere hierdoor controle op de
informatie die de CLB-medewerker aan de ouders geeft.

SPECIFIEK VOOR HHC HALLE
Verschillen in huidige procedures moeten behouden blijven.
Grootste verschil tussen 3de en andere graden. Bij 1ste en 2de graad stappen
leerkrachten zelf naar leerlingenbegeleiding, in 3de graad moet melding via
directie gebeuren.
Wat is ILB?
ILB omvat het begeleiden van leerlingen wanneer zij in hun functioneren en
welzijn op school gehinderd worden door bijzondere situaties (school, persoonlijk,
thuis,…). Het uiteindelijke doel is het welbevinden en de slaagkansen van de
leerlingen te optimaliseren. Deze begeleiding gebeurt op studie- en socioemotioneel vlak. Leren is immers ook een emotionele aangelegenheid!
Leerlingen die gepest worden, angstig, boos, verdrietig, onzeker,… zijn nemen
vaak informatie niet efficiënt op, verwerken deze onvolledig. Leerlingen die zich
goed ‘in hun vel’ voelen, staan open, zijn geboeid, groeien en nemen informatie
efficiënt op.
We geloven erin dat ieder heel veel mogelijkheden en talenten in zich heeft. We
stimuleren de leerling tot bewustwording hiervan, tot verantwoordelijkheid nemen
en zelfstandigheid. Het besef ‘ik kan kiezen’ en de innerlijke motivatie bepalen
hoe de leerling omgaat met situaties (gebeurtenissen, gedachten, gevoelens,
overtuigingen, verwachtingen,…).
ILB contacteren bij:
-

Socio-emotionele begeleiding: rouwverwerking, (klas)ruzies, welbevinden in
de klas, moeilijke thuissituatie, pesten, hygiëne, medisch probleem
- Studiebegeleiding
Eerste signalen?
Alle personeelsleden kunnen eerste signalen opvangen. Zie ook bijlage 1 en 2
(signalen).
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Melden!
Er wordt verwacht dat signalen gemeld worden bij ILB (1ste en 2de graad) en/of
directie (3de graad).
CLB
Er is regelmatig overleg tussen ILB/(opvolg)co of directie en CLB. Daar wordt de
nodige informatie uitgewisseld en worden de leerlingen indien nodig
doorverwezen. Op dit overleg wordt besproken of ouders verwittigd worden, en
wie deze taak op zich neemt. Het contacteren van de ouders gebeurt meestal in
overleg met de leerling.
Feedback naar collega’s
ILB geeft belangrijke informatie over de leerling door aan de betrokken
leerkrachten (mondeling, schriftelijk, via mail of via klassenraad) en noteert een
kort verslagje in het elektronisch LVS. Aangezien deze informatie vertrouwelijk is
wordt er op discretie gerekend. De leerlingenbegeleiding probeert af te spreken
met de leerkracht indien de leerling tijdens de les begeleid wordt.
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Schema van het BEGELEIDINGSTRAJECT HHC Halle

opvolgen van het functioneren door
alle personeelsleden

minder functioneren houdt
een (vermoeden van)
regelovertreding in

PIJLER REGELGEVING

bezorgdheid

leerkracht kan zelf verkennend gesprek met lln voeren
en/of signaal doorgeven (ook bij twijfel over oorzaak!)
bezorgdheid

feedback

melding bij ILB (1ste en 2de graad) en/of directie
(3de graad)
bezorgdheid

ouders

herstel

feedback

begeleidingsgesprekken door ILB of CLB

bezorgdheid

herstel

feedback

regelmatig
intern
overleg
met
CLB
(ILB/CO’s/directie), verdere stappen bespreken
bezorgdheid

herstel

herstel

feedback

doorverwijzing naar externe hulpverlening

herstel

Zie bijlage 1 en 2 (signalen).
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Pijler educatie
Drugeducatie omvat voorlichting en vorming van de leerlingen door hen te
sensibiliseren, te informeren en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met
alcohol en andere drugs. Deze vorming en voorlichting kunnen plaatsvinden in de
lessen of via themadagen bijvoorbeeld.
DOELSTELLINGEN
▪ Aanmoedigen en ondersteunen van niet-gebruik van
▪ alcohol, tabak, cannabis en andere illegale drugs
▪ Aanmoedigen en ondersteunen van het uitstellen van
▪ het eerste alcoholgebruik
▪ het eerste tabaksgebruik
▪ het eerste cannabisgebruik
▪ het eerste gebruik van andere illegale drugs (vanaf 3de graad)
▪ Bespreken van gebruik en misbruik van
▪ alcohol
▪ tabak
▪ medicatie

INHOUD (op basis van vakoverschrijdende eindtermen)
1ste graad
Kennis
▪ Kennis van tabak/alcohol/medicatie en de gevolgen van gebruik voor de
eigen gezondheid en die van anderen, voor de sport- en leerprestaties en
voor de sociale relaties
▪ Kennis van cannabis
▪ Kennis van instanties of personen bij wie men terecht kan voor informatie of
met vragen over middelengebruik in de omgeving
Attitudes en vaardigheden
▪ Eigen standpunt over roken, alcohol, medicatie en cannabisgebruik kunnen
formuleren
▪ In een groepsdiscussie een eigen mening over roken, alcohol, medicatie en
cannabisgebruik kunnen weergeven, handhaven en bijsturen
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▪ Assertief kunnen zijn, over het eigen gedrag reflecteren en verduidelijken
waarom men een bepaald gedrag gekozen heeft
▪ Kritisch staan tegenover de beeldvorming rond alcohol- of tabakgebruik bij
leeftijdsgenoten
▪ Kunnen omgaan met groepsdruk, met extra aandacht voor groepsdruk bij
gebruik van alcohol en tabak
▪ Geneesmiddelen op de juiste wijze kunnen gebruiken en zich hoeden voor
zelfmedicatie
▪ Om hulp kunnen vragen en dankbaarheid tonen in hulpsituaties

2de graad
Kennis
▪ Kennis van de risico’s van gebruik van tabak, alcohol, medicatie, cannabis en
andere illegale drugs
▪ Kennis van de invloedsfactoren bij gebruik (mens-middel-milieu)
▪ Kennis van instanties of personen bij wie men terecht kan voor informatie of
met vragen over eigen middelengebruik of gebruik in de omgeving
Attitudes en vaardigheden
▪ Kritisch staan tegenover de beeldvorming rond cannabisgebruik bij
leeftijdsgenoten
▪ Assertief reageren in verschillende aanbodsituaties, met extra aandacht voor
groepsdruk bij cannabisgebruik
▪ Zich helder kunnen uitdrukken in ik-termen
▪ Zich weerbaar kunnen opstellen en persoonlijke autonomie bewaren, met
extra aandacht voor druk van de media en maatschappij,
genderverwachtingen,…
▪ Risicoperceptie en risicocompetentie
▪ Inschatten van en omgaan met de risico’s en gevolgen van gebruik van
tabak, alcohol, medicatie en cannabis

17
3de graad
Kennis
▪ Kennis over misbruik van genot- en geneesmiddelen: risico’s en gevolgen
van (regelmatig) gebruik van alcohol, tabak, medicatie, cannabis en andere
illegale drugs
▪ Kennis van het hulpverleningsaanbod
Attitudes en vaardigheden
▪ Kritisch staan tegenover de beeldvorming rond illegaal druggebruik bij
leeftijdsgenoten
▪ De eigen gevoelens en gedachten tot uiting kunnen brengen
▪ Herkennen van en kunnen omgaan met vooroordelen en uitingen van
ongepaste beïnvloeding (intimidatie, manipulatie), met extra aandacht voor
groepsdruk in de uitgaanscontext
▪ Participeren aan het gezondheidsbeleid (drugbeleid) op school en in de
omgeving
▪ Kunnen reageren op misbruik in de eigen omgeving (familie en vrienden)
▪ Algemene persoonlijke en sociale vaardigheden: assertiviteit, nemen van
beslissingen,…

HHC Halle wil deze doelstellingen en inhoud implementeren via vorming en
voorlichting in de lessen (werkgroep in overleg met vakhoofden) en themadagen
(bijv. preventiedag). Ook andere projecten zijn mogelijk, zoals:
theatervoorstellingen, affichecampagne,… Aan de slag met de VADleerlingenbevraging: rapport schooljaar 2018-2019 ter inzage bij Katrien Reygaert
(campus Parklaan)
Zie bijlage B (overzicht materiaal).
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ALGEMEEN
Extra prikbord aan bureau Katrien Reygaert (campus Parklaan), informatie wordt
regelmatig vernieuwd. Er volgt nog extra rek voor folders.
Affichecampagne feit of fabel.

Extra-murosactiviteiten
In het 6de jaar gebeurt elk jaar een projectdag met (bijvoorbeeld) toneelstuk Flits
en 2 lezingen: lezing rond alcoholgebruik door Michael Niclaus
(ervaringsdeskundige) en andere lezing rond gehoorschade. Daarna kiest elke
leerling nog 1 getuigenis uit deze 6:
- HIV/aids
- Over(win) je verslavingen: drug, alcohol (project jogneren)
- Alanon/alateen
- Fit in je hoofd
- Drugs door J. Butaye
- Verkeersslachtoffers
In de andere graden worden ook projectdagen georganiseerd maar wisselen de
thema’s (bijv. pesten).
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Pijler structurele maatregelen
Structurele maatregelen zijn gericht op het creëren van een ondersteunende
omgeving voor de leerlingen. De school als leefomgeving vormt een belangrijke
beschermende factor. Leerlingen die een goede schoolsfeer en een goede relatie
met leerkrachten rapporteren, gebruiken minder legale en illegale drugs (VADleerlingenbevraging).

In HHC Halle wordt op verschillende manieren gewerkt aan de leefomgeving van
de leerlingen:
- Hartenraad 1ste graad en Leerlingenraad 2de graad
- Middagactiviteiten, vooral in 1ste en 2de graad
- Voetbalmatch tussen leerkrachten en leerlingen 2de en 3de graad (2
middagen)
- Cursus leren leren (‘start to learn’, extra studiebegeleiding)
- Joke Day (100 dagen)
- Ontspanningsruimte voor 6de en 7de jaar (kicker, pingpong, strips,…),
alternatief voor buiten gaan (er is geen plaats voor alle leerlingen om
tijdens de middag binnen te blijven)
- Galabal 6de jaars
- FR toneel
- Uitstappen/reizen
- Projectdagen per richting (WI-dag, humane dag,…)
- Leefdagen
- Relatiedagen
- Inleefweek (ministage)
- Sociale stage voor 6de jaars
Aandachtspunten:
- Algemeen aandachtspunt: veel kleine en ongeschreven regels op school
- Weinig ruimte voor leerlingen tijdens pauzes (zeker bij slecht weer)
o Weinig afdaken (slecht weer)
o Stille ruimte
Met het uitwerken en implementeren van structurele maatregelen stelt HHC Halle
zich tot doel:
- Het welbevinden van de leerlingen te verbeteren
- De inspraak van leerlingen op klas- en schoolniveau te stimuleren
- Positieve contacten tussen leerlingen en leerkrachten en ander
schoolpersoneel te bevorderen
- Te zorgen voor een aangename infrastructuur
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BIJLAGE A: Melding verontrustend gedrag
MELDING VERONTRUSTEND GEDRAG
Graag invullen in alle discretie en persoonlijk overhandigen aan :
Dicle Polat ( eerste graad)
Katrien Reygaert ( tweede graad)
Frank Bourgeois of Johan Merckx ( derde graad)
LEERLING
(bij
meerdere
lln,
meerdere fiches in)
PLAATS

vul

NAAM

KLAS

klas

speelplaats

toiletten

schoolpoort

andere

omschrijf andere:

TIJDSTIP

dag

uur

FREQUENTIE of PATROON
opgemerkt? (bv. eenmalig,
elke dag, elke vrijdagmiddag,
telkens na een vrij uur, na
elke pauze,…)
EVOLUTIE (indien niet 1ste
melding)

vermeerderd

verminderd

status-quo

agressie

minder aandachtig

minder coöperatief

gelatenheid

slechter geheugen

onsamenhangende verhalen

prikkelbaar

stemmingswisselingen

stotteren

woordenvloed

met dubbele tong spreken

slappe lach

overactief

sloom

opgewonden

nerveus

rusteloos

bleekheid

vermoeidheid

BESCHRIJVING GEDRAG

minder handig
praktijk

geur
genotsmiddel

in

van

verminderde
coördinatie
ontstoken,
bloeddoorlopen
wazige ogen

versnelde
vertraagde reflex

of

grote of kleine pupillen

roodheid, vlekken, blaasjes rond
neus en mond
voortdurend sniffen met de neus

of

ANDERE:

BRON

eigen
observatie
omschrijf andere:

MELDER

andere lkr

andere lln

ouders

andere
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BIJLAGE B: Overzicht materiaal

Materiaal rond drugpreventie regio Halle-Vilvoorde
sector (secundair) onderwijs (pijler EDUCATIE)
laatste update: oktober 2018
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LESPAKKET
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SPEL
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ANDERS
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VOOR OUDERS

