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Beste leerling  
 
We zijn echt blij dat je voor onze school kiest  
en we zijn ervan overtuigd dat je er niet enkel  
begrijpende en ontvankelijke leerkrachten  
en opvoeders kunt ontmoeten maar ook  
echte vrienden en vriendinnen. We bieden  
je dit schoolreglement aan opdat je de lijnen leert  
kennen waarmee we de open sfeer op onze  
school willen beschermen.  
 
 
 
 
Beste ouder  
 
De directie en de leerkrachten danken u voor  
het vertrouwen dat u in onze school stelt. We  
hopen op een goede samenwerking. We zijn  
er bijgevolg van overtuigd dat u uw kind  
aanmoedigt om onze leefregels en afspraken  
na te leven om uw en onze doelstellingen te  
kunnen bereiken.  
 
 
 
 
We heten je van harte welkom!  
directies en personeel van het Sint-Jozef Sint-Pieter  
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Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.  
In het eerste deel vind je ons pedagogisch project, onze visie op Onderwijs en een engagementsverklaring 
tussen onze school en je ouders (zie pagina 12). In die laatste formuleren we uitdrukkelijk dat we ons als 
school willen inzetten, maar tegelijk ook op een engagement van de ouders rekenen. 
Het tweede deel omvat o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal 
leefregels.  
Informatie over heel wat andere onderwerpen vind je in het derde deel. Dit derde deel maakt strikt 
genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan. Die drie delen werden 
besproken in het schoolbestuur en op de schoolraad. 
Om het gebruik van dit schoolreglement te vereenvoudigen vind je achteraan een trefwoordenlijst.  
 
Als je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement.  
De elektronische versie van het schoolreglement staat ter beschikking op de website van de school, 
www.sjsp.be.  
 
Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Bij 
wijzigingen in het eerste of tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Bij veranderingen in 
het derde deel is dat niet nodig. 
 
Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders. Je kan vanaf 
dat moment volledig zelfstandig optreden. Telkens er in dit schoolreglement naar 'je ouders' wordt 
verwezen, zal je dan zelf beslissen.  
 
In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.  
 
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan 
dan gaan om een ander lid van het directieteam, een leerlingenbegeleider, een leerkracht, een opvoeder, 
…  
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Deel 1: Ons pedagogisch project en engagementsverklaring  
 

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 
 
 
1.1 Leren leren en leren leven  
Als je bij ons op school komt, is het goed dat je onze visie op onderwijs en opvoeding kent.  
 
Vanzelfsprekend staan wij in voor je opleiding. We geloven in de kracht van onderwijs en opvoeding. Met 
bezieling zetten wij ons in om je te helpen bij de ontwikkeling van je mogelijkheden en je persoonlijke 
vorming.  
 
 
1.2 Leren binnen en buiten de school  
Leren kan trouwens best aangenaam zijn. Vooral als je kan vertrekken van een krachtige leeromgeving die 
aansluit bij jouw leefwereld en die oog heeft voor de noden van de samenleving. Via klassieke en moderne 
media ontwikkel je kennis, vaardigheden en attitudes voor je verdere studies of je werkomgeving. Ook 
contacten met bedrijven of mensen buiten de school helpen je hierbij.  
 
 
1.3 Leren uit je fouten  
Soms loopt het leren evenwel wat minder vlot. Wij geloven dat ook een tegenslag kansen biedt en dat 
betrokken leraren en opvoeders je zullen helpen om te reflecteren en bij te sturen. Van begeleid zelfstandig 
werken willen we je brengen naar zelfverantwoordelijk leren.  
 
 
1.4 Leren van en aan elkaar  
We willen in onze school ook ruimte maken voor je eigen creativiteit en verbeelding. Schepping betekent 
emancipatie, je eigen oordeel leren vormen en keuzes maken. Je persoonlijke ontwikkeling ontstaat door 
interactie met anderen. Kunnen samenwerken is verrijkend. Je ontmoet de ander vanuit een eerbied voor 
het anders zijn, vanuit het besef dat iedere opinie slechts een perspectief is.  
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1.5 Levenslang leren  
Uiteraard stopt het leren niet bij het behalen van je diploma. De samenleving verwacht van jou dat je 
constant blijft leren om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan.  
 
We willen je graag helpen om een bewuste volwassene te worden, die durft opkomen voor een 
rechtvaardige samenleving, waar mensen zich goed voelen dank zij de inzet van allen. Die christelijke 
solidariteit beperkt zich niet tot de grote wereld, maar richt zich ook tot de mensen met wie je iedere dag 
omgaat. We hopen dat je achter het leven van elke dag de diepere levensvragen  
leert aanvoelen en dat je leert van mensen houden.  
 
 
 
Beste ouder(s)  
 
 
Wie voor onze school kiest, wil weten hoe ons pedagogisch project eruit ziet. Hoe denken wij over 
onderwijs en opvoeding? Hoe werken wij met jongeren? Welke middelen zetten we in om onze visie te 
realiseren?  
 
Ons schoolbeeld vertrekt van christelijke waarden, die we proberen te vertalen naar de samenleving 
vandaag. 
Onze maatschappij kenmerkt zich door een reeks snelle veranderingen op sociaal, economisch, cultureel 
en religieus vlak. Wij vinden het belangrijk om onze jongeren tussen 12 en 18 bakens te geven in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid zodat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen voor zichzelf en voor de 
anderen in de samenleving.  
 
Bovenal willen we dat jongeren bij ons graag naar school komen omdat ze mogen ervaren dat 
leerkrachten, opvoeders en directie hen graag zien.  
 
In onze school zitten verschillende onderwijsvormen samen. Deze diversiteit is een spiegel van de 
samenleving. In onze school krijgen jongeren de kans om te oefenen in het respectvol omgaan met de 
anderen. 
Omdat we met velen onder één dak zitten, maken we afspraken om het voor allen aangenaam te maken. 
We weten dat eigen opvattingen ontwikkelen waardevol is, maar we willen meegeven dat persoonlijke 
vrijheid pas positief ervaren wordt als ze de vrijheid van de ander niet beknot. 
We verwachten van elke leerling dat hij zich aan de leefregels van de school houdt, ook al zijn er verschillen 
met de eigen persoonlijke opvattingen.  
 
Wie voor een school kiest, verwacht dat er degelijk onderwijs gegeven wordt. Je hebt kennis nodig om de 
dingen en de mensen rondom je te begrijpen, om de wereld te verkennen en om er later je 
verantwoordelijkheid in te nemen. 
Onze leraren zijn deskundigen die op een professionele manier hun kennis met de jongeren willen delen. 
Bij het realiseren van leerplandoelen en eindtermen vertrekken ze vanuit de leerling. 
Onze leraren houden rekening met de talenten van elke leerling. Hoe verschillend de beginsituatie ook is, 
elke leerling willen ze uitdagen om vooruit te gaan. Steeds zullen ze zoeken om de lat net hoog genoeg te 
leggen zodat de jongere de grens van zijn eigen mogelijkheden met plezier verlegt.  
 
Door een passende differentiatie leert de jongere zichzelf kennen en zijn verantwoordelijkheid nemen. 
Onze school is pionier in Vlaanderen in het begeleid zelfstandig leren. Deze werkvorm stimuleert leerlingen 
om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces. In de eerste graad ligt de nadruk op begeleid 
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zelfstandig werken. In tweede en derde graad ontwikkelen leerlingen onderzoeksvaardigheden en werken 
ze individueel of in groep stukken leerstof zelfstandig uit. De leraar is in de buurt om coachend bijkomende 
informatie of ondersteuning te bieden.  
 
Goed onderwijs staat bij ons nooit los van een degelijke opvoeding. In een samenleving met 
onderhandelingscultuur voelen we dat jongeren nood hebben aan duidelijke structuren, grenzen en 
discipline. 
Onze leraren begeleiden leerlingen graag in het verkennen van het onbekende. Hun doel is hen elk jaar 
meer vrijheid te geven zodat jongeren in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen om goed te functioneren.  
 
Soms loopt het leren van zelf. In deze situaties zullen leraren met plezier de jongeren inleiden in hun vak en 
meesterschap. 
Maar ook als het leren moeilijker loopt, zullen er leraren en opvoeders zijn om de jongeren te helpen. 
Deze hulp kan in de vorm van een persoonlijk handelingsplan, een extra les, een tweedekanstoets of een 
goed gesprek. 
Binnen een klas zijn er gemeenschappelijke doelen, maar de weg ernaar toe kan verschillend zijn. 
Onderwijs op maat, in de mate van het mogelijke.  
 
Onze samenleving kenmerkt zich door globalisering. Jongeren ontvangen kennis niet enkel op school. 
Daarom willen we een open school zijn, waar jongeren naar buiten kunnen om in dialoog te treden met de 
anderen. Pedagogische excursies, bedrijfsbezoeken, stages, internationale uitwisselingen brengen 
jongeren in contact met actuele kenniscentra. Observeren, analyseren en reflecteren zijn basishoudingen 
die we onze jongeren voor het leven willen meegeven. 
Daarnaast is er nog een ander belangrijk kanaal om kennis te verwerven: internet en ICT. Sociale 
netwerksites maken het mogelijk om kennis in een mum van tijd de wereld rond te sturen.  
Onze school investeert niet enkel in open leercentra met een aanzienlijk computerpark en e-platvormen, 
maar ook in de manier waarop jongeren met deze multimedia constructief om kunnen gaan.   
 
We investeren in moderne en goed uitgeruste lokalen voor alle vakken. Hierdoor krijgen leerlingen 
individueel of in groep letterlijk de ruimte om op een aangename manier les te krijgen of zich te 
ontspannen. 
Wie door onze school wandelt, ziet dat er overal werken van leerlingen hangen. Zij zijn de getuigenis van 
het stimuleren van creativiteit in elk van onze leerlingen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft meermaals het verband tussen taalbeheersing en schoolse resultaten 
aangetoond.  
Om die reden wil onze school ook werk maken van een goed uitgebouwd taal- en cultuurbeleid (zie pagina 
26). Gezien onze ligging aan de kust investeren we in het aanleren van diverse vreemde talen. Regelmatig 
nemen we deel aan taaltesten en wedstrijden.  
 
Leerlingen kunnen kennis maken met verschillende vormen van woord en beeld: toneel, auteurslezingen, 
film, museumbezoek, muziek- en dansvoorstellingen. 
Deze inleiding in kunst en cultuur leidt tot sociale integratie, een noodzakelijke voorwaarde om een 
democratische maatschappij te verkrijgen en te behouden. Bovendien stimuleert het ook de creatieve 
ontwikkeling van het individu, wat menselijk geluk bevordert. 
Belangrijk hierbij is dat we de school betaalbaar houden. Samenwerking met lokale en landelijke instanties 
of creatieve sponsoring zorgen voor subsidies zodat elke jongere van een brede cultuur kan genieten.  
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Onze samenleving vraagt aandacht voor een gezonde levensstijl. Als school besteden we in bepaalde 
lessen en projecten tijd aan het belang van gezonde voeding, voldoende beweging en evenwicht tussen 
inzet en ontspanning. 
Leerlingen kunnen elke dag in ons schoolrestaurant terecht voor een warme en betaalbare maaltijd of een 
broodje. Ook wie een eigen lunchpakket meeneemt, kan er terecht voor een soep of een drankje. 
Na het eten is er mogelijkheid om deel te nemen aan sportactiviteiten.  
 
Wij geloven dat we op onze school heel veel interessante mensen hebben. Als we onze kennis delen, 
verveelvoudigen we ze. Deze positieve houding ten aanzien van teamwerk willen we aanleren en 
voorleven. Mensen die in een team kunnen samen werken, hebben meer kansen in heel wat 
beroepsomgevingen. Bovendien werkt een positieve teamspirit ook op het welbevinden van elk individu. 
Jongeren moeten de kans krijgen om te leren samen werken, met wie dan ook. 
 
Binnen die geest van samenwerking is er plaats voor participatie. In een ouderraad, een leerlingenraad of 
een pedagogische raad is er ruimte voor inspraak. 
 
Hoe graag elke school ook met kennis uitpakt, toch beseft ze dat heel wat weetjes in deze snel 
evoluerende maatschappij tijdelijk zijn. Daarom willen onze leraren vooral investeren in het aanleren van 
vaardigheden en attitudes om met nieuwe kennis om te gaan. Als we onze jongeren kunnen bijbrengen 
dat leren prettig en noodzakelijk blijft ook na het behalen van een diploma, geven we hen een kostbaar 
overlevingsmiddel: levenslang leren, in de hand. Wie makkelijk met veranderingen om kan, heeft meer 
kansen om het later langer beter te hebben.  
 
Evolutie in de IT zorgt ervoor dat onderwijs vandaag op een andere manier gegeven kan worden dan tot 
nu toe het geval geweest is. Onze school kiest voor eigentijdse leeromgevingen. Met het gebruik van de 
iPad gaat ze voor een interactieve didactiek met veel kansen voor actuele leerinhouden. Omdat dit middel 
nieuw is en goede afspraken vraagt, besteden we er in de volgende rubriek bijzondere aandacht aan. 
 
Dit opvoedingsproject willen we realiseren met al wie in onze school werkt. In wat we zeggen en doen, in 
de manier waarop we met elkaar omgaan, willen we zichtbaar maken waarin we geloven: een christelijk 
geïnspireerd opvoedingsproject ingepast in de hedendaagse samenleving.  
 
 

2 Engagementsverklaring tussen school en ouders 
 
Welkom in het Sint-Jozef Sint-Pieter  
 
Je zal ons in de loop van de komende maanden en jaren beter leren kennen. Je vindt informatie op onze 
website (www.sjsp.be) en in het schoolreglement. 
 
Wij willen je vragen ook even deze engagementsverklaring door te nemen.  
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze 
afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad. 
 
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke manier te 
begeleiden doorheen zijn/haar school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in onze school is 
echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op jouw 
medewerking. 
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2.1 Wederzijdse afspraken over het oudercontact  
We vinden het oudercontact heel belangrijk. Het is het middel om overleg te plegen over de behaalde 
resultaten en het welbevinden van je zoon of dochter op onze school. De visie en de mening van de school 
zijn belangrijk maar ook jouw mening en inbreng zijn voor ons van tel.  
 
We verwachten dat je op de oudercontacten (die meegedeeld worden via de schoolkalender) aanwezig 
bent.  
 
Je hoeft echter de oudercontacten niet af te wachten om contact met ons op te nemen. Je mag de school 
telefonisch of via mail contacteren. We maken altijd tijd voor een afspraak. Ook wij zullen jou, indien wij 
vragen of problemen hebben, contacteren.  
 
 
2.2 Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid  
2.2.1 Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag 
tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij of zij volgt.  
 
Teamdagen, excursies, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen 
beschouwd, ook als ze meerdere schooldagen in beslag nemen. Ze geven je kind een kans om zich te 
verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je kind hieraan moet deelnemen. 
enter 
We verwachten dat je kind elke schooldag tijdig op school aanwezig is. Te laat komen kan gesanctioneerd 
worden met een orde- of tuchtmaatregel. 
 
Het kan gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of 
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vind je terug in het 
schoolreglement onder punt 3.2 (zie pagina 20). 
 
Om het recht op schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, mag een 
leerling niet meer dan 29 halve schooldagen onwettig afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al 
was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. (zie pagina 24) 
 
Wij verwachten dat jij je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is, deelneemt 
aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. 
 
 
2.2.2 Soms ervaren jongeren het leren en schoollopen om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten. Het is belangrijk dat we dan samen naar oplossingen zoeken, want zomaar wegblijven uit de 
school kan niet. Eventuele moeilijkheden wil de school, samen met het clb, helpen oplossen. De school 
verwacht bovendien je actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 
 
Als het spijbelen de verdere ontwikkeling van een leerling belemmert, neemt de school contact op met het 
ministerie van Onderwijs en Vorming. Met de lokale politie werden hierover ook de nodige afspraken 
gemaakt.  
 
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een 
tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar 
brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.  
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2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingbegeleiding  
Wij willen je kind begeleiden en hopen het zo te helpen om een succesvolle schoolloopbaan te doorlopen. 
Er zijn overlegmomenten met het clb, de interne leerlingbegeleiders en de leerkrachten tijdens de 
klassenraden. Het is belangrijk voor de begeleidingsinitiatieven dat we elkaar begrijpen en ondersteunen. 
We rekenen hiervoor op jouw positieve medewerking. 
 
 
2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  
Onze school is een Nederlandstalige school. Je keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook 
dat jij je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om je kind een behoorlijke 
kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer je kind niet enkel tijdens de 
schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je 
instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 
 
Beslissing van het Lokaal Overleg Platform: 
Als de leerling niet voldoende in staat is om de lessen in het Nederlands te volgen, verbinden de ouders er 
zich toe om hun kind het gratis bestaande aanbod van de lessen Nederlands tweede taal voor 12 tot 16-
jarigen te Brugge of Blankenberge te laten volgen. De school zal de leerling hierbij opvolgen en 
ondersteunen.  
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Deel 2: Richtlijnen en afspraken  
 
Wederzijds vertrouwen en goede wil is onze basis: dit is de sterkte van onze leefgemeenschap, maar 
meteen ook haar kwetsbaarheid. Laten we bijgevolg geen misbruik maken van het vertrouwen dat 
anderen in ons stellen.  
 
Om ervoor te zorgen dat zowel jij als de anderen de kans krijgen om zich te ontplooien, om te groeien en 
om te experimenteren moeten we de moed hebben om duidelijke afspraken te maken en de eerlijkheid 
opbrengen om ons aan die afspraken te houden. 
 
 

1 Inschrijving 
 
Voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2014-2015 geldt een nieuw inschrijvingsdecreet. De nodige 
afspraken hieromtrent werden in het LOP Brugge-Blankenberge gemaakt. 
 
De drie scholen van Sint-Jozef Sint-Pieter (met instellingsnummers 034025, 034033 en 034041) liggen op 
dezelfde campus. We werken voor leerlingen en personeel nauw samen. Een inschrijving voor de ene 
school geldt meteen ook voor de andere scholen. Als je verandert, hoef je je dus niet opnieuw in te 
schrijven. 
 
 
1.1 Eerste inschrijving 
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het 
schoolreglement 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 een van je ouders, die handelt met de instemming van de 
andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het 
schoolreglement gebeurt op school. 
 
 
1.2 Herinschrijving  
Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je ingeschreven voor de duur van je volledige 
schoolloopbaan. De inschrijving stopt enkel als: 
- je zelf onze school verlaat; of 
- je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of  
- een verslag van het clb aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het 

gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en 
het clb ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een 
individueel aangepast programma haalbaar zien; of 

- jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt 
dan op het einde van het lopende schooljaar; of 

- je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt 3.2.15).  
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Omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie en omwille van het onderschrijven van het aangepast 
schoolreglement, vragen we op het einde van het schooljaar wel een herbevestiging van je inschrijving 
d.m.v. het beslissingsformulier.  
 
 
1.3 Inschrijving geweigerd  
Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of 
het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.  
 
Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je 
door een andere school definitief werd uitgesloten. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen.  
 
Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon 
secundair onderwijs, dan schrijven we je voorwaardelijk in. Indien onze school vaststelt onvoldoende 
draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.  
 
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór 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. 
Voor de derde leerjaren van de derde graad en Se-n-Se geldt deze maximum leeftijd niet. 
 
 
1.4 Overstappen naar een andere studierichting of veranderen van keuzepakket 
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 ook niet veranderen als in de ander structuuronderdeel de 
maximumcapaciteit al werd bereikt. 
 
Als je in het eerste of tweede leerjaar A kiest voor 'Klassiek', of voor 'Verkennende projecten' dan 
geldt die keuze voor een volledig schooljaar. 
 
Als je kiest voor CLIL in het tweede leerjaar A, in het derde, het vierde jaar aso of in het zesde jaar aso 
(zonder component Moderne talen), dan geldt die keuze voor een volledig schooljaar. Om met CLIL te 
kunnen starten, is een gunstige beslissing van de klassenraad nodig.  
 
 
1.5 Regelmatige of vrije leerling   
Wil je op het einde van het schooljaar het officieel studiebewijs behalen van het leerjaar dat je volgt, dan 
moet je een “regelmatige leerling” zijn, d.w.z.: 
- je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven; 
- je moet, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van dit leerjaar 

werkelijk en regelmatig volgen. Dit is trouwens ook nodig om eventueel te voldoen aan je leerplicht, en 
voor je kinderbijslag.  

De school ziet er op toe dat deze regels worden gerespecteerd.  
 
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden kan je inschrijving 
geweigerd worden. Dan 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.  
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2 Onze school 
 
2.1 iPad op school 
Onze school startte vanaf 1 september 2012 met de invoering van iPads voor alle leerlingen. Aangezien de 
tablets als didactisch leermiddel gebruikt worden, verwachten we dat elke leerling over een iPad beschikt. 
 
Wie zelf geen iPad heeft, kan er een kopen of huren op school.  
 
In deel drie vind je bijzondere informatie met betrekking tot de kost- of huurprijs van de iPad, de 
mogelijkheid om via de school een verzekering te nemen, afspraken over het gebruik van de iPad, tips 
voor ouders en het beleid van de school inzake sociale media. 
 
 
2.2 Dagindeling / schooluren  
 
De leerlingen moeten minstens vijf minuten vóór de aanvang van de lessen op school zijn.  
 
Hoe een normale schooldag er uit ziet, vind je terug op onze website sjsp.be/mijn-
school/organisatie/dagverloop 
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen we, om organisatorische redenen, afwijken van de normale dagindeling. 
 
Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein vanaf 7.45 uur. Pas vanaf 
dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in toezicht voorzien tot 16.50 uur. Wie in de 
studie blijft, staat onder toezicht tot 17.10 of 17.25 uur. 
 
 
2.3 Beleid inzake leerlingenstages en andere vormen van werkplekleren  
2.3.1 Stages 
In het vijfde, zesde en zevende jaar bso en tso worden bedrijfsstages georganiseerd. Daarvoor zal een 
stageovereenkomst worden voorgelegd die door de ouders of de meerderjarige leerling ondertekend dient 
te worden. Bij die stageovereenkomst hoort een verplicht en eenvormig stagereglement.  
 
De stagebeoordeling vormt een onderdeel van de globale beoordeling over het al dan niet geslaagd zijn 
van de leerling. Wie afwezig is tijdens de stage, haalt de uren achteraf in in samenspraak met de 
stageplaats en stagebegeleider.  
 
Op het vlak van verzekeringen treft de school alle nodige maatregelen.  
 
De bedrijfsstages zijn onbezoldigd. Eventuele kosten (bv. verplaatsingskosten) worden gedragen door de 
stagiair. Wanneer de stages precies doorgaan, vind je terug in de schoolkalender. In sommige gevallen 
(bv. leerlingen die stage lopen in een immobiliënkantoor) is er ook stage op zaterdag, dit in afspraak met 
de leerling, de stagebegeleid(st)er en de stagementor.  
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2.3.2 Duur van de stages 
- 5 bso: een halve dag per week  
- 6 bso: anderhalve dag per week  

    driemaal een blokstage van maximum 1 week 
- 6 tso: een dag kennismakingsstage  

   twee weken blokstage  
- 7 bso: een dag per week  

    driemaal een blokstage van maximum 1 week 
- Se-n-se tma: vier weken blokstage rond Kerstmis en drie weken blokstage rond Pasen 
 
2.3.3 Bij afwezigheid op stage 
- de leerling verwittigt de stageplaats telefonisch ten laatste op het startuur van de stage; 
- de leerling verwittigt op hetzelfde moment ook de stagebegeleider, dit mag via mail of via sms; 
- de leerling gaat onmiddellijk naar de dokter of laat een dokter komen; 
- de leerling bezorgt de eerste dag dat hij/zij opnieuw op school is het medisch attest op het onthaal. 
 
De afspraak dat een stage altijd wordt ingehaald blijft voor iedereen geldig. 
 
Voor de bso-leerlingen: Als deze afspraken niet worden opgevolgd, dan zien wij die afwezigheid als een 
onwettige afwezigheid en krijgt de leerling hiervoor bovendien een strafstudie op de zaterdagmorgen, van 
8.30 u. tot 10.00 u. en dit in de week dat er een onwettige afwezigheid werd vastgesteld. 
 
2.3.4 Andere vormen van werkplekleren 
In het vierde en vijfde jaar bso worden nog andere vormen van werkplekleren, zoals externe 
praktijkopleidingen, georganiseerd. De duur hangt o.a. af van de mogelijkheden van de bedrijven en is nog 
te bespreken. 
 
 
2.4 Beleid inzake extra-murosactiviteiten  
In onze school vinden wij het leren binnen en buiten de muren belangrijk. Voor sommige lesdoelen zijn 
buitenschoolse activiteiten aangewezen zoals bezoeken aan toneel- en filmvoorstellingen, 
tentoonstellingen en bedrijven. De prijzen van dergelijke klasuitstappen proberen we altijd democratisch te 
houden.  
Bij elke activiteit worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht.  
 
In de derde graad is er voor alle vijfdes een meerdaagse reis naar Duitsland, voor alle zesdes een 
meerdaagse reis naar Parijs. Die beide reizen vinden plaats tijdens de schooldagen en deelname van de 
betrokken leerlingen is dan ook verplicht.  
 
Het schoolreglement geldt ook bij buitenschoolse activiteiten. Een excursie wordt beschouwd als een 
gewone schooldag. 
 
De leerlingen van het zesde jaar kunnen ook deelnemen aan een extra buitenlandse reis naar Rome. Die 
reis is niet verplicht en gaat door in de paasvakantie. 
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2.5 Schoolkosten 
In deel 3 van dit schoolreglement vind je lijsten met financiële bijdragen die van je ouders of van jou worden 
gevraagd. Die lijsten bevatten zowel uitgaven voor het begin van het schooljaar als uitgaven per trimester.  
 
Voor de meeste posten geven we richtprijzen. Het schoolbestuur baseert zich hiervoor op de prijs die de 
zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Die lijsten werden ook voorgelegd aan de schoolraad.  
 
Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening kan je contact opnemen met de econome 
van de school, mevrouw Tribak. Die zoekt dan samen met je ouders of met jou naar een aangepaste 
manier van betalen, zoals bijvoorbeeld een gespreide betaling. We verzekeren hierbij een discrete 
behandeling.  
Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dit 
niet voor een oplossing dan kunnen we - na aanmaning - verdere juridische stappen ondernemen.  
 
 
 

3 Studiereglement 
 
3.1 Aanwezigheid  
Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni 
deelneemt aan alle lessen en (lesvervangende) activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Dat staat ook zo in 
de engagementsverklaring in deel 1 die je ouders ondertekend hebben. 
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als 
ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze bieden je kansen om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. 
Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.  
Verder verwachten we uiteraard ook dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school.  
 
Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de school, in de mate van het mogelijke, voor een passende 
vervangtaak. Alle leerlingen blijven op school tot en met het laatste lesuur.  
 
Aparte regeling TMA 
Voor de studenten van de Se-n-Se transport management assistant geldt een aparte regeling: zowel bij 
een door de leerkracht zelf aangekondigde afwezigheid als bij een onaangekondigde afwezigheid mag 
elke student kiezen om ofwel alleen te blijven in de klas waar de les normaal doorgaat, ofwel gebruik te 
maken van ons open leercentrum om er in stilte te werken ofwel te kiezen om de tijd buiten de school door 
te brengen. 
 
Bij een onaangekondigde afwezigheid van een leraar vragen we onze studenten wel om het academisch 
kwartiertje te respecteren, dit om te vermijden dat een leraar die ergens opgehouden werd, zijn studenten 
niet meer terugvindt. 
Indien de studenten ervoor kiezen om hun tijd buiten de school door te brengen, verwachten we wel dat 
ze dit op voorhand melden aan het onthaal.  
Indien leerkrachten taken opgeven, bepalen de studenten zelf waar en wanneer ze die taken maken op 
voorwaarde dat de taken tegen de volgende les afgewerkt zijn. 
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3.2 Afwezigheid  
Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school of deel te 
nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.  
 
Hieronder vind je een lijst van verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke 
formaliteiten je moet vervullen en welke rechten je hebt of niet hebt als je door afwezigheid lessen mist.  
 
3.2.1 Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast  
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 3.2.2 tot en met 3.2.11. De 
algemene regel is dat je ouders in dat geval steeds – voor uiterlijk 9 uur – de school verwittigen.  
In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie 
daarover vind je in punt 3.2.12. In dat geval en/of als de afwezigheid te voorzien is, dan wordt de school 
vooraf op de hoogte gebracht.  
De officiële registratie van de aan- of afwezigheden gebeurt tijdens het eerste en vijfde lesuur. 
 
Je moet uiteindelijk voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen.  
 
Dit schriftelijk bewijs geef je af op het onthaal op de eerste dag dat je terug op school bent. Hebben wij 
de wettiging op de derde dag nog niet ontvangen, dan wordt de afwezigheid onwettig.  
Zal je langer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek of afwezig zijn, dan moet je het attest onmiddellijk aan 
de school (laten) bezorgen, dus vóór je terugkomt.  
 
3.2.2 Afwezigheid wegens ziekte  
1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? 
Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een 
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier 
keer in een schooljaar op deze manier aantonen.  
De briefjes die je ouders hiervoor kunnen gebruiken krijg je bij het begin van het schooljaar (zie bijlage 11). 
 
Een medisch attest is nodig: 
- als je vier of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek bent (zelfs als in die vier dagen eventueel één of 

meer lesvrije dagen zitten); 
- als je ouders al vier keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid (minder dan vier opeenvolgende 

kalenderdagen) wegens ziekte zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; 
- als je ziek bent tijdens de examens; 
- als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan de sportdag, dag van de geschiedenis of een projectdag. 
- als je ziek bent tijdens je stage, 
 
2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? 
Een medisch attest beschouwen we als twijfelachtig indien:  
- het attest zelf de twijfel van de dokter aangeeft, wanneer deze een “dixit-attest” uitschrijft, 
- de datum waarop het attest is opgemaakt buiten de periode van afwezigheid valt, 
- de begin- en/of einddatum van de afwezigheidsperiode vervalst werd(en), 
- het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft (vb 

ziekte van één van de ouders, (socio-)familiale reden, hulp in huishouden, ...)  
We moeten een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen 
beschouwen.  
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3 Meerdere afwezigheden wegens eenzelfde ziekte 
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere keren afwezig bent op school, volstaat één 
medisch attest met de verschillende data.  
Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van 
een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je 
dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je 
ouders waarop de precieze data van afwezigheid staan.  
 
3.2.3 Wat met de lessen (lichamelijke opvoeding) die je mist wegens ziekte? 
Kan je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoefte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen, 
dan moet je aan je huisarts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten 
op school” vragen. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in 
deze lessen.  
 
Kan je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoefte regelmatig of gedurende langere tijd 
helemaal geen lichamelijke opvoeding volgen, dan kan je een vervangtaak krijgen. 
 
De klassenraad kan ook beslissen een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die 
uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal 
benaderen (bv. theoretisch).  
Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke 
opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.  
 
Een vervangtaak of aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling.  
 
3.2.4 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. Dat 
betekent dat je thuis les krijgt.  
 
TOAH kan niet in de Se-n-Se-opleiding tso. 
 
De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is gratis. 
 
De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een 
niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid 
wegens een chronische ziekte.  
 
TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of 
moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie 
 
Voorwaarden: 
- Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd); 
- Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-specialist); Uit dit attest 

blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag krijgen; 
- Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest; 
- Je verblijft op 10 km of minder van de school; 
- Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen 

nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  
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- 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 en organisatie  
 
Voorwaarden: 
- Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit 

blijkt dat je onderwijs mag krijgen; 
- Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest. Voor jouw 

volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij 
een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge 
van dezelfde chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig; 

- Je verblijft op 10 km of minder van de school. 
 
Organisatie:  
- Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid; 
- TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd. Dat is 

mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van 
het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze. 

 
Als je aan deze voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien 
je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week 
waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 
 
TOAH en synchroon internetonderwijs (zie 3.2.6 hieronder) kan je combineren. 
 
3.2.5 Spreiding lesprogramma 
Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier 
geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal 
deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal 
beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren.  
 
3.2.6 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 kans om 
van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. De 
school zal de ouders op deze mogelijkheid wijzen wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt. Het is 
echter Bednet vzw dat samen met alle betrokkenen zal afwegen of synchroon internetonderwijs in een 
concrete situatie een haalbare en goede oplossing is.  
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie of de leerlingenbegeleiding. 
We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 
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3.2.7 Afwezigheid wegens huwelijk of begrafenis  
Je mag afwezig zijn om een huwelijksplechtigheid of een begrafenis bij te wonen van een familielid of van 
iemand die bij jou thuis inwoont. Je bezorgt vooraf aan de school één van de volgende documenten: een 
verklaring van je ouders, een huwelijksaankondiging, een doodsbericht of -brief.  
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden 
van een bloedverwant tot en met de tweede graad (ouder, grootouder, broer of zus), enkele dagen 
afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden. 
 
3.2.8 Afwezigheid wegens topsportactiviteiten  
Als je een topsportstatuut hebt (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te 
nemen aan stages, intensieve trainingsperiodes, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor 
wekelijkse trainingen. 
Als je een topsportstatuut F hebt, en je zit in de eerste graad, kan je maximaal 90 halve  
lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. In de  
tweede en derde graad, kan je daarvoor maximaal 130 halve lesdagen afwezig blijven. Je mag  
niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.  
 
3.2.9 Afwezigheid wegens topcultuuractiviteiten  
Als je een topkunstenstatuut (A of B) hebt, 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. 
 
3.2.10 Afwezigheid wegens zwangerschap 
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof. Dat is maximaal één week gewettigde 
afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De 
schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk 
onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punten 3.2.4 en 3.2.6). 
 
3.2.11 Afwezigheid wegens andere redenen  
De onderwijsreglementering laat afwezigheden toe om volgende redenen:  
- je moet voor een rechtbank verschijnen; 
- de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk (vb. wateroverlast); 
- bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming (bv. plaatsing in een 

instelling door de jeugdrechter); 
- op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;  
- je bent preventief geschorst; 
- je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; 
- je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de 

Vlaamse Scholierenkoepel; 
- je wenst een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel vooraf schriftelijk 

melden aan de school. Het gaat om volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet 
erkende religies:  
• Islam: het Offerfeest (1 dag) en het Suikerfeest (1 dag). 
• Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 

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

• Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke 
feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).  
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3.2.12 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn  
Voor afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig en dus moet je die 
steeds vooraf bespreken met de directeur of zijn afgevaardigde. Hij gaat na of deze afwezigheden 
reglementair mogelijk zijn en hij beslist of hij ze al dan niet aanvaardt.  
Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden.  
Indien je toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk 
binnenbrengen. Wij denken onder andere aan afwezigheden wegens: 
- persoonlijke redenen; 
- schoolvervangende projecten; 
- je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of een sportmanifestatie (niet 
voor leerlingen met een topsporters- of topkunstenstatuut);  
- ...  
 
3.2.13 Afwezigheid tijdens examens, toetsen, persoonlijke taken, e.d. 
Als je om gelijk welke reden niet deelneemt aan een toets, een klasoefening of persoonlijk werk, kan je 
verplicht worden die achteraf te maken.  
 
Als je ziek wordt tijdens de examens moet je steeds een medisch attest inleveren.  
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer examens, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde 
hiervan onmiddellijk verwittigen. Hij beslist steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet 
gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in 
elk geval je ouders op de hoogte.  
 
3.2.14 Afwezigheid tijdens stages (enkel in bso & tso) 
Als je afwezig bent tijdens de stage  haal je de verloren uren achteraf in in samenspraak met de 
stageplaats en de stagebegeleider.  
 
3.2.15 Spijbelen kan niet!  
Examens, toetsen of taken tijdens onwettige afwezigheden worden beoordeeld met een nul en kunnen niet 
worden ingehaald.  
 
Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn.  
Misschien ervaar je leren en schoollopen 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 er – samen met het clb – 
weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we op je positieve instelling.  
 
Onderstaande vormen van onwettige afwezigheid kunnen echt niet:  
- spijbelen, 
- reizen (zie punt 3.2.16); 
- niet gestaafde afwezigheid; 
- afwezig met twijfelachtig medisch attest (zie punt 3.2.2); 
- niet vooraf aangevraagde afwezigheid om persoonlijke redenen.  
- ... 
 
Bij overtreding zal je, mede vanuit het clb, van kortbij worden gevolgd. Overtredingen van de regels i.v.m. 
afwezigheden kunnen op termijn gevolgen hebben voor je statuut als “regelmatige leerling”, met mogelijk 
moeilijkheden i.v.m. de bekrachtiging van je studies en de leerplicht. 
Vanaf 5 halve schooldagen onwettige afwezigheid wordt je dossier overgemaakt aan het clb. 
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Vanaf 30 halve schooldagen onwettige afwezigheid kan je het recht op een schooltoeslag verliezen. Indien 
de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. 
 
Bovendien hebben we met de politie een protocol dat we problematische afwezigheden melden. 
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 tijdje niet duidelijk is waar je bent. 
 
3.2.16 Op reis tijdens de schooldagen?  
De laatste jaren ondervinden we dat steeds meer ouders buiten de gewone vakantiedagen samen met hun 
leerplichtig kind op reis vertrekken. De werkomstandigheden van sommige ouders en de gunstige evolutie 
op de reismarkt spelen daar wellicht een grote rol in.  
 
Zonder hierover een waardeoordeel uit te spreken of belerend te willen zijn, verplicht deze evolutie ons tot 
duidelijke interne afspraken waarover wij de ouders graag inlichten.  
 
Geen enkele directeur of leerkracht mag of kan een leerplichtige leerling de toelating verlenen om, wegens 
eerder omschreven redenen, afwezig te zijn op de wettelijke schooldagen.  
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders, ervoor te zorgen dat de opgelopen 
leerachterstand na de reisperiode zo snel mogelijk wordt ingehaald. Wij herhalen dat examens, toetsen of 
taken tijdens dergelijke afwezigheid worden beoordeeld met een nul en niet kunnen worden ingehaald.  
 
3.2.17 Afwezigheid door reddersexamen en rijexamen 
Heel wat van onze leerlingen nemen deel aan het examen Redder aan Zee. 
Afwezig blijven tijdens de week voor het examen om thuis te studeren, kan niet. Ook in deze 
omstandigheden spreken we van onwettige afwezigheid. Toetsen of taken op die dag worden beoordeeld 
met een nul. Wie aan een reddersexamen deelneemt is niet afwezig op school daar dit examen in het 
weekend wordt afgenomen. Ben je één of meer dagen ervoor ziek dan dien je een medisch attest in, de 
eerste dag na terugkeer. 
 
Het afleggen van je theoretisch rijexamen is geen geldige reden voor afwezigheid (omdat je dat kan 
afleggen buiten de schooluren). 
Voor het afleggen van je praktisch rijexamen, vraag je vooraf de toestemming aan de directeur of zijn 
afgevaardigde zodat deze afwezigheid gewettigd kan worden. 
 
3.2.18 Veranderen van school tijdens het schooljaar  
Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan 
de directeur of aan zijn afgevaardigde. 
 
 
3.3 Persoonlijke documenten  
We staan erop dat je al je studiemateriaal (digitale agenda en rapport, taken, schriften, cursussen, 
schoolboeken en iPad) met de nodige zorg bijhoudt en behandelt. Dit is een belangrijke voorwaarde om te 
kunnen studeren. Bovendien zijn het officiële documenten die door de onderwijsinspectie steeds 
opgevraagd kunnen worden. Schrijf daarom op al je schriften en taken, toetsen en examens je officiële 
naam. Dit voorkomt moeilijkheden bij de officiële erkenning van je diploma.  
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Denk eraan dat je je studiemateriaal en opgeladen iPad steeds bij je hebt, anders kan je de lessen 
onmogelijk goed volgen en moet je bovendien achteraf je cursussen in orde brengen. Het kan trouwens 
zijn dat de leerkracht je om die reden uit de klas stuurt.  
 
Je maakt gebruik van je agenda om je werk goed te plannen. Je noteert hierin toetsen en taken, 
persoonlijke planning van je school- en studiewerk.  
 
De communicatie tussen de school en je ouders verloopt digitaal. We verwachten van jou dat je 
bemerkingen van je leerkrachten, opvoeders en/of directie en berichten van de school onmiddellijk aan je 
ouders laat zien. Van je ouders verwachten we dat ze regelmatig inloggen op ons digitaal platform 
Smartschool om je resultaten te bekijken. 
In geval van problemen zal de school contact opnemen met je ouders, maar je ouders kunnen de school 
ook contacteren mochten er bepaalde vragen of onduidelijkheden zijn. 
 
De school bewaart alle examens gedurende twee schooljaren. De olc-verantwoordelijke spreekt twee 
leerlingen per studierichting en studiejaar aan om hun schriften en cursussen, taken, werkstukken en 
rapporten twee schooljaren (het lopende en het volgende) thuis te bewaren. Die documenten kunnen 
worden opgevraagd bij een doorlichting.  
 
 
3.4 Talenbeleid 
3.4.1 Taalscreening 
Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je 
extra taalondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van 
september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.  
 
3.4.2 CLIL 
Wij willen als school ook inzetten op meertalig onderwijs. Daarom stapten wij vanaf september 2014 in het 
project Content and Language Integrated Learning (CLIL). Dat wil concreet zeggen dat we het volgende 
aanbieden: 
- het vak geschiedenis in het Engels: in het tweede leerjaar A en het vierde leerjaar aso en het zesde 
leerjaar aso niet-taalrichtingen; 
- het vak aardrijkskunde in het Engels: in het derde leerjaar aso; 
- het vak godsdienst in het Frans: in het vierde leerjaar aso.  
Op die manier krijg je een bijkomende kans om die taal actief te gebruiken. Jij en je ouders kunnen echter 
beslissen dat vak toch in het Nederlands te volgen. De keuze die je maakt geldt in elk geval voor het 
volledige schooljaar. Om met CLIL te kunnen starten is een gunstige beslissing van de klassenraad nodig. 
 
 
3.5 Begeleiding bij je studies 
Als school hebben we de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.  
In de manier waarop wij onze leerlingen begeleiden, proberen we de beide facetten van ons 
opvoedingsproject, nl. opleiding tot hogere studies of tewerkstelling én vorming tot volwassenheid, 
concreet gestalte te geven.  
 



SCHOOLREGLEMENT 2020–2021 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine  
 
 

 27 

3.5.1 Studiebegeleiding  
Studiebegeleiding is een eerste facet van leerlingbegeleiding. Het is heel gewoon in onze school dat 
leerlingen persoonlijk uitleg vragen aan een leerkracht wanneer ze bepaalde stukken leerstof niet begrijpen, 
wanneer ze ontgoocheld zijn over de resultaten van een toets en niet begrijpen waar ze faalden.  
 
Heel wat leerkrachten bieden de kans individuele problemen na de lessen of tijdens de middagpauze nog 
eens met de leerling door te nemen.  
 
Indien je door ziekte of andere omstandigheden een langere tijd afwezig bent of wanneer je een 
welbepaald deel van de stof niet begrijpt, is het normaal dat je vakleerkracht je hierbij helpt. Hij of zij kan je 
na de les of ‘s avonds extra uitleg geven en je extra oefeningen meegeven om thuis op te lossen, zodat je 
kunt controleren of je de stof kent. Je ouders worden vooraf digitaal van deze inhaallessen op de hoogte 
gebracht. 
 
Als leerling van de middenschool word je persoonlijk gecoacht tijdens de lessen en kan je na de lessen op 
maandag, dinsdag en donderdag gratis avondstudie bijwonen met ondersteuning van extra leerkrachten 
Frans, wiskunde en Nederlands en dit tot 17.10 uur.  
Wie een achtste lesuur heeft, kan die dag geen avondstudie bijwonen. Het avondstudiereglement wordt 
meegedeeld tijdens de eerste avondstudie. Wie zich niet aan dit reglement houdt, kan uit de studie 
geschorst worden. De eerste schooldag na de kerst- en paasvakantie is er geen avondstudie.  
 
Voor leerlingen van de tweede graad en derde graad aso en tso voorzien we studieondersteuning op maat 
en dit op maandag-, dinsdag- en donderdagavond tot 17.25 uur. Een groep enthousiaste leerkrachten 
begeleidt je op vlak van studie- en vakmethodiek. Ook hier verlangen we een engagement per trimester 
van jouw kant. 
 
Leerlingen van een bso-studierichting kunnen twee avonden per week tot 17.10 uur begeleiding krijgen in 
de huiswerkklas.  
 
Je kan bij ernstige studieproblemen ook altijd individueel bij een medewerker van het clb terecht. Het clb 
(of Centrum voor Leerlingbegeleiding) helpt je eveneens bij je studiekeuze. De medewerkers van het clb 
zijn steeds aanwezig op de contactdagen.  
 
Tijdens de examens voorziet de leerlingbegeleiding opvang voor leerlingen die om één of andere reden in 
paniek geraken.  
 
3.5.2 Persoonlijke begeleiding 
Naast studiebegeleiding is er op onze school ook aandacht voor persoonlijke begeleiding van leerlingen. 
Misschien geraak je wel eens in de problemen. Je wordt uitgelachen, je bent teleurgesteld in je resultaten, 
je bent uit de les gezet, je hebt problemen thuis, enz. ... In zo’n geval kun je steeds terecht bij de 
leerlingbegeleiders van onze school. Vanzelfsprekend kun je eveneens aankloppen bij je titularis, bij een 
andere leerkracht of opvoeder, en zeker ook bij de directie. Ook kan je altijd een afspraak maken met de 
clb-medewerkers.  
 
Als je echt in de rats zit, is hulp vragen niet altijd gemakkelijk. Daarom is het belangrijk te weten dat je ook 
als ouder of als klasgenoot een probleem kan signaleren. Samen wordt in alle discretie gezocht naar een 
oplossing. Voor elk probleem is er een veilige uitweg!  
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3.5.3 Religieuze begeleiding  
Binnen de persoonlijke begeleiding hoort ook de religieuze begeleiding thuis. In de loop van het schooljaar 
kunnen vieringen per klas worden georganiseerd. Derde- en vierdejaars krijgen een teamdag.  
 
Onze school ondersteunt graag sociale projecten waarbij onze leerlingen zich leren engageren voor 
anderen.  
 
 
3.6 Een aangepast lesprogramma 
Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele 
uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen 
een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de 
voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.  
 
3.6.1 Toelatingsafwijking eerste leerjaar  
Op grond van uitzonderlijke argumenten en met het oog op het aanbieden van een meer individueel 
leertraject, kunnen we onder de volgende voorwaarden afwijken van de toelatingsvoorwaarden tot het 
eerste leerjaar A: 
- een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het eerste leerjaar A na een screening, 
- het akkoord van je ouders.  
 
3.6.2 Voor leerlingen met 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.  
Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Je ouders 
kunnen de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds stellen. De school zal deze vraag 
onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal beslissen 
welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren.  
We werken hiervoor samen met het clb. 
 
3.6.3 Bij ziekte of ongeval 
- Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad 

vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen 
(vb. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.  

- In uitzonderlijke gevallen zal 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. 
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3.6.4 Voor leerlingen die een bijkomend studiebewijs willen halen  
Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil halen (= een bijkomende 
kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op 
voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een getuigschrift of diploma 
secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een 
vervangend programma moet volgen. 
 
3.6.5 Voor leerlingen met (tijdelijke) leermoeilijkheden  
Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of 
activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig 
vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma 
kan enkel in de volgende gevallen:  
- wanneer je een leerstoornis hebt en dat is vastgesteld of bevestigd door het clb; 
- wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het clb; 
- wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de 

overgang maakt vanuit het buitenland of vanuit het Franstalig onderwijs; 
- wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken.  
 
De vrijstellingen en vervangingen worden schriftelijk gemotiveerd en gecommuniceerd met de ouders. Ze 
doen geen afbreuk aan de studiebekrachtiging.  
 
3.6.6 Afwijkingen Se-n-se 
- Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden van een Se-n-Se voldoet, bieden we je de kans om een 

toelatingsproef af te leggen. Als de toelatingsklassenraad die gunstig beoordeelt, kan je ingeschreven 
worden. 

- Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden van een Se-n-Se voldoet, kan de toelatingsklassenraad 
beslissen om je toch toe te laten op basis van competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) die je eerder al 
door een andere opleiding of beroepservaring hebt verworven.  

- Op basis van competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) die je eerder al via een andere opleiding of 
beroepservaring hebt verworven, kan de toelatingsklassenraad beslissen om je vrijstelling te verlenen 
voor bepaalde leerstofonderdelen.  
De klassenraad kan je zo een vrijstelling geven om de combinatie opleiding en werk te vergemakkelijken. 

- In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad ook toestaan om het programma van een Se-n-Se te 
spreiden over het dubbele van de normale studieduur, bv. om je de kans te geven om de opleiding te 
combineren met je werk. De klassenraad zal elke vraag onderzoeken maar de spreiding van het 
lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad beslist welke leerstofonderdelen wanneer gevolgd 
worden.  

 
 
3.7 Begeleidende klassenraad  
Op regelmatige basis komen de leraren die aan jou lesgeven samen om je studievorderingen en je houding 
in de klas te bespreken. Op de meeste klassenraden is ook iemand van het clb aanwezig. Die gegevens 
worden met discretie behandeld en door je klastitularis met jou besproken. Die informatie komt bovendien 
terecht in je pedagogisch dossier. Dit dossier kan volgende gegevens bevatten: administratieve gegevens, 
je schoolloopbaan, je resultaten, je aanwezigheden, eventuele begeleidingsmaatregelen, ...  
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3.8 Evaluatie  
Regelmatige evaluatie van je studievorderingen is uiteraard van groot belang. Hoe en wanneer die evaluatie 
plaatsvindt, wordt in overleg met je leerkrachten bepaald.  
 
3.8.1 Rapportering  
De resultaten die je voor taken, opdrachten en toetsen behaalt, zijn digitaal raadpleegbaar. Rapporten krijg 
je op papier of digitaal.  
 
Op regelmatige tijdstippen ontvang je een tussentijds rapport met een globaal beeld van de resultaten van 
je dagelijks werk. Daarnaast zijn er nog trimesterrapporten (eerste en tweede graad) en semesterrapporten 
(derde graad). Wanneer je een rapport krijgt, vind je terug in de schoolkalender  
Je rapport wordt door je ouders ondertekend. Daarna bezorg je het aan de titularis.  
 
3.8.2 Examens  
Alle leerlingen van de eerste en tweede graad hebben drie examenperiodes: Kerstmis, Pasen en einde 
schooljaar. De leerlingen van de derde graad hebben twee examenperiodes nl. met Kerstmis en op het 
einde van het schooljaar.  
 
De examens vinden plaats in de voormiddag. De namiddag is vrij voor studie. Er wordt aan iedereen de 
gelegenheid geboden tijdens deze periode extra studie op school te volgen in de namiddag, voor de 
eerste graad tot 16 uur, voor de tweede en derde graad aso en tso tot 16.50 u., voor bso tot 16.00 u. 
 
Tijdens deze studie mogen leerlingen van de eerste en tweede graad aso en tso geen oortjes met 
achtergrondmuziek gebruiken bij het studeren. Leerlingen van de derde graad mogen dat wel, als ze dat 
wensen. 
 
Wij herhalen nog even dat elke afwezigheid wegens ziekte tijdens de examenperiode moet gewettigd 
worden door een medisch attest. Dit geldt ook voor afwezigheid bij je GIP-presentatie.  
 
3.8.3 Fraude 
Elk gedrag waarmee je probeert een normale en juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling 
onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bijvoorbeeld aan spieken, 
plagiaat, gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het op zak hebben van een 
gsm, medeleerlingen helpen bij het plegen van een onregelmatigheid, met anderen binnen of buiten de 
school informatie uitwisselen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, eigenhandig de begeleide 
toegang of applock van je iPad uitschakelen tijdens je examens of toetsen of andere 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 je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders tijdens dit gesprek 
aanwezig zijn. Een verslag van dit 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 vastgestelde 
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onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou 
en je ouders.  
 
Het plegen van actieve fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul 
krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef).  
Passieve fraude (iemand helpen frauderen) kan tot gevolg hebben dat je examen niet wordt gequoteerd (je 
krijgt dus geen cijfer voor de proef). Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden 
tot het opstarten van een tuchtprocedure.  
 
Als de fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het 
mogelijk dat je – ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid werd vastgesteld – de afgeleverde 
getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dit 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.  
 
3.8.4 Evaluatie  
In de beoordeling verschilt de verhouding dagelijks werk versus examens naargelang de graad, de 
onderwijsvorm en het vak. 
 
In het zesde en zevende jaar bso en tso is er ook een geïntegreerde proef. Die proef wordt verrekend als 
een vak van 3 uur in 6 tso en 2 uur in 6 bso en 7 bso.  
In het vierde jaar tso en bso is er een mini-geïntegreerde proef, die verrekend wordt als een vak van 3 uur 
in 4 tso en als 1 uur in 4 bso. 
 
Voor een aantal vakken in de 2de en 3de graad bso worden competenties geëvalueerd. Met dit systeem 
wil de school de groei en ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen en stimuleren. Hierdoor krijgt de 
school een correct en transparant beeld van welke doelstellingen de leerling bereikt heeft. 
 
3.8.5 Meedelen van de resultaten  
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Je resultaten komen op je rapport 
dat wordt besproken met je ouders. Er worden hiervoor oudercontacten georganiseerd na de 
herfstvakantie, vlak voor de kerst- en paasperiode en op het einde van het schooljaar.  
Daarnaast kunnen je ouders uiteraard ook altijd contact opnemen met de school om een individuele 
afspraak te maken.  
 
Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je 
hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie ook een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op 
te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
medeleerlingen.  
 
 
3.9 De deliberatie 
 
3.9.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?  
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken 
zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.  
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Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling 
waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de 
bespreking van familieleden tot en met de vierde graad. 
 
Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom:  
- of je al dan niet geslaagd bent; 
- welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.  
 
Hij steunt zich bij zijn beslissing 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 een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.9.3) 
 
3.9.2 Mogelijke beslissingen  
Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste 
plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar.  
Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren. 
  
Oriënteringsattesten 
In het 1ste leerjaar van de eerste graad: 
- als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je 

o ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar; 
o ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar  

§ niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of 
§ je in het 2de leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring). 

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. 
 



SCHOOLREGLEMENT 2020–2021 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine  
 
 

 33 

 
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: 
 
in het 1ste 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; 
 
vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad  
- als je een oriënteringsattest B behaalde en je je leerjaar (in dezelfde of in een andere studierichting) wil 
overzitten. 
 
Behaalde je in het 1ste leerjaar B een oriënteringsattest A zonder beperkingen, dan kan je beslissen om 
het 1ste leerjaar A over te zitten. De delibererende klassenraad en het clb kunnen je hierin adviseren, maar 
hun adviezen zijn niet bindend. 
 
Behaalde je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een oriënteringsattest A, dan 
kan je beslissen om je leerjaar over te zitten in een andere studierichting. In dat geval moet je aan het clb 
advies vragen om je te helpen beslissen of je je leerjaar, ondanks je gunstig resultaat, toch wil overzitten in 
een andere studierichting. Dit advies is niet bindend. De delibererende klassenraad kan je hierin ook 
adviseren, maar zijn advies is ditmaal ook niet bindend.  
 
Behaalde je een oriënteringsattest C, dan kan je weliswaar steeds het leerjaar overzitten. 
 
Studiebewijzen  
Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: 
- een getuigschrift van de eerste graad; 
- een getuigschrift van de tweede graad; 
- een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad bso; 
- een diploma secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad aso/tso of op 

het einde van het derde leerjaar derde graad bso (specialisatiejaar)); 
- een certificaat van Se-n-Se van de derde graad tso.  
 
3.9.3 Bijkomende proeven 
In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over 
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij 
kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te 
verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing 
nemen. 
 
3.9.4 Adviezen 
De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je 
verdere schoolloopbaan.  
 
Dit advies kan o.a. bestaan uit: 
- suggesties voor je verdere studieloopbaan (vb al dan niet overzitten) 
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- concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te 
werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak. 

- een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet 
schenken.  

 
Dit advies is niet bindend, maar wordt wel best opgevolgd.  
 
3.9.5 Schriftelijke waarschuwing  
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt 
de klassenraad toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij 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. 
 
3.9.6 Vakantietaken  
Vakantietaken worden gegeven als je wel geslaagd bent, maar als je voor één of meerdere vakken tijdens 
het jaar onvoldoende resultaten hebt behaald en de klassenraad van oordeel is dat je best een onderdeel 
van de leerstof wat zou uitdiepen of op peil houden. Het is ook mogelijk dat je voor een bepaald gedeelte 
van de stof dat vrij belangrijk is en dat je de volgende jaren nog nodig hebt, een vakantietaak moet maken.  
 
Vakantietaken willen je helpen om de achterstand die je in het schooljaar hebt opgelopen, tijdens de 
vakantie weg te werken. Het is een studiehulp. Indien je een vakantietaak moet maken – de klastitularis 
brengt je hiervan op de hoogte – moet je zelf met de betrokken vakleerkracht contact opnemen om de 
opgave te ontvangen. Die taak wordt op 1 september afgegeven aan de directie en wordt door de 
leerkracht verbeterd.  
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. 
 
In de eerste graad worden geen vakantietaken georganiseerd. 
 
3.9.7 Afhalen resultaten 
De beslissing van de klassenraad wordt overhandigd en toegelicht op het oudercontact. 
De ouders die niet naar het oudercontact komen, kunnen de beslissing na het oudercontact aan het 
onthaal afhalen. 
 
3.9.8 Betwisting van beslissing van de delibererende klassenraad (zie ook bijlage 9, pagina 75)  
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg en in het belang van de leerling. Het is 
uitzonderlijk dat jij of je die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige 
studiebewijs hebt gekregen. Als je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing 
dan volgen ze volgende procedure. 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* dan bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 
 
1- Je ouders vragen een persoonlijk onderhoud aan met de voorzitter van de delibererende klassenraad 
(meestal de directeur). Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek 
uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden 
uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vind je in de activiteitenkalender. We geven het 
rapport altijd aan je ouders of jou zelf (zodra je 18 bent) mee. 
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Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te 
lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Ook die datum vind je terug in de 
activiteitenkalender. 
 
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie vragen dit aan ofwel telefonisch 
op het nummer 050 41 79 91 tussen 09.00 en 17.00 uur ofwel schriftelijk of per e-mail bij de directeur.  
Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde 
dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. 
 
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die 
vraag ingaan. 
 
Tijdens dit gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad 
(meestal de directeur) verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de 
klassenraad zijn beslissing heeft genomen.  
 
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee 
mogelijkheden:  
- De voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) vindt dat de argumenten van je 

ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; 
- De voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) 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 per aangetekende 
brief het resultaat van die vergadering.  

 
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad 
(meestal de directeur), ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de 
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 het schoolbestuur:  
De heer Joost Laeremans  
Voorzitter vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine 
Weststraat 86  
8370 BLANKENBERGE  
OF 
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.  
 
Die brief versturen je ouders of geven je ouders op school af ten laatste de derde dag* nadat aan hen:  
- 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 gingen met de beslissing). 
 
Er is dus een termijn van drie dagen*, 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) 
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wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor 
de verzending als voor de ontvangst. 
Deze termijn van drie dagen* geldt ook als je ouders ervoor kiezen om het beroep persoonlijk af te geven 
op school. 
 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd 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 per aangetekende brief 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 beslissing van 
de delibererende klassenraad betwisten. 
 
3- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook 
deel 3, punt 1 'Wie is wie?'). In die beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat 
niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds 
jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen loopt van 21 augustus 
tot 15 september. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.  
 
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 
blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
 
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep 
van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer 
er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 
 
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De 
voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten 
laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders 
meedelen.  
 
Als de betwiste beslissing over een Se-n-Se op 31 januari werd genomen (of bij uitstel op 1 maart), wordt 
de beroepsprocedure ten laatste op 15 maart afgerond. 
 
4- Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn 
jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen we je dan ook van ganser harte toe!  
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4 Leefregels, afspraken, orde- en tuchtreglement  
 
Afspraken vormen een belangrijk element van een goede verstandhouding tussen mensen. De basislijnen 
voor die afspraken zijn in dit schoolreglement uitgeschreven. Het is echter onmogelijk om alle afspraken 
tussen mensen tot in detail uit te schrijven. In de loop van het schooljaar zal je nog heel wat bijkomende 
concrete afspraken maken met leerkrachten, opvoeders, medeleerlingen en directie. Let erop dat je 
gemaakte afspraken steeds nakomt. Op die manier kan je onnodige misverstanden, wrevel en conflicten 
vermijden.  
 
In dit deel vind je zowel interne afspraken als wettelijke voorschriften. Interne afspraken zijn richtlijnen die 
we binnen onze school gerespecteerd willen zien. Het zijn afspraken die zinvol zijn omdat ze deel uitmaken 
van een fijne en respectvolle manier om met mensen en dingen om te gaan. Aan deze interne afspraken 
worden nog een aantal wettelijke voorschriften toegevoegd.  
 
 
4.1 Houding en gedrag  
Laat uit je houding en gedrag merken dat je attent, beleefd en hoffelijk bent tegenover je medeleerlingen, 
leerkrachten, opvoeders, onderhoudspersoneel en directie. Dit houdt ook in dat je gevolg geeft aan de op- 
en aanmerkingen die door hen gemaakt worden.  
 
Gedraag je positief door:  
- tijdens de lessen en de studie niet te storen met commentaar of reacties, door elkaars cursussen bij te 

houden bij afwezigheid, door een langdurig zieke even een bezoekje te brengen, door te luisteren naar 
elkaars opinie, ...; 

- het werk en de inzet van je leerkrachten te respecteren en op een constructieve manier mee te werken; 
- na een periode van afwezigheid je titularis en je vakleerkrachten voor het begin van de les op de hoogte 

te brengen van je aanwezigheid;  
- bij de verplaatsingen van en naar de school, op de tram, de trein of de bus je niet agressief of beledigend 

te gedragen; 
- op school niet te roken, ook niet stiekem in de toiletten;  
- geen drugs te gebruiken, noch aan te bieden of te verkopen; 
- enkel een tussendoortje te eten op de speelplaats: laat daarbij een ander niet voor jouw rommel 

opdraaien, maar breng zelf de verpakking naar de vuilnisbak.  
 
Een ander belangrijk facet van het respectvol omgaan met mensen is het nakomen van afspraken. Zo geef 
je bijvoorbeeld alle taken en opdrachten die je voor de verschillende vakken moet maken tijdig af d.w.z. op 
de dag die je met de leerkracht hebt afgesproken.  
 
Je komt afspraken voor het inhalen van toetsen of examens stipt na.  
 
Als je je inschrijft voor de avondstudie (op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en dit telkens tot 
17.10 uur), dan volg je de avondstudie voor de duur van het volledige trimester. Dezelfde afspraak geldt 
ook voor de bijzondere studiebegeleiding voor de leerlingen van de tweede graad. Tijdens de 
examenperiode én op de eerste schooldag na de kerst- en paasvakantie is er geen avondstudie.  
 
 
4.2 Te laat komen  
Omdat het schoolleven geordend zou kunnen verlopen is het van elementair belang dat iedereen zich stipt 
aan de uurregeling van de school houdt (zie Deel 2 punt 2.2).  
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4.2.1 Wat bij te laat komen?  
Wie te laat komt – d.w.z. na het eerste belsignaal – laat dit op het onthaal registreren. Je meldt dit ook aan 
de leerkracht van het betreffende lesuur.  
Wie na de pauzes bij het tweede belsignaal niet aan het klaslokaal staat, wordt naar het onthaal gestuurd. 
Na registratie aan het onthaal krijgt de leerling een kaart waarmee hij naar de les moet.  
Dat je je bij je leerkracht meteen verontschuldigt voor het te laat komen is bovendien vanzelfsprekend.  
 
Wie zonder geldige reden te laat komt, blijft dezelfde dag een uur na. Ook wie die dag avondstudie zou 
volgen, blijft na en gaat daarna nog naar de studie. 
Wie niet nablijft, wordt de zaterdag van dezelfde week in de strafstudie verwacht. 
Wie zonder reden afwezig blijft op de strafstudie, zal de week erop een halve dag op school geschorst 
worden. 
 
4.2.2 Voor de leerlingen van Se-n-Se tma 
Indien een student van de richting tma te laat komt, dan meldt hij/zij zich aan het onthaal waar dit 
geregistreerd wordt maar dan moet de student, in tegenstelling tot de andere leerlingen op onze school, 
niet nablijven. Het is wel zo dat de leerkracht de les op tijd begint waardoor er van de student die te laat 
komt een inhaalbeweging verwacht wordt. Bij veelvuldig te laat komen beslist de leerkracht zelf welke 
maatregel genomen wordt (zoals niet meer binnenkomen in de les, toch nablijven...) 
 
 
4.3 Over de middag  
4.3.1 De school verlaten 
De leerlingen van de eerste en tweede graad blijven ’s middags op school eten, tenzij ze in Blankenberge 
wonen én de toestemming van de ouders hebben om naar huis te gaan.  
 
Wie zijn boterhammen vergeet, krijgt de mogelijkheid om op school te blijven eten. Je krijgt in dit geval 
geen toelating om de school te verlaten om zelf eten te halen.  
 
Tussen 12.25 uur en 13.00 uur is de schoolpoort voor iedereen dicht. Wie de school over de middag 
verlaat, mag ten vroegste om 13.00 uur weer binnen. Vlug eten gaan kopen en dan op school opeten, is 
dus niet mogelijk. Na 13.00 uur gaan er geen leerlingen meer (eventjes) naar buiten. 
 
Leerlingen van de derde graad mogen, mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van hun ouders ‘s middags 
buiten de school eten.  
 
De ouders die een dergelijke toelating verlenen, nemen meteen ook de volle verantwoordelijkheid op zich 
voor het doen en laten van hun zoon of dochter. Leerlingen die op enigerlei wijze van een dergelijke 
toelating misbruik maken, kunnen rekenen op een ernstige sanctie, gaande van intrekking van de toelating 
tot het opstarten van een tuchtprocedure. Ook leerlingen die anderen van bv. het vierde jaar ertoe 
aanzetten om zonder toelating de school te verlaten, staat een dergelijke sanctie te wachten.  
 
Op je leerlingenkaart zal aangeduid zijn of je de school al dan niet mag verlaten ‘s middags. Als je de 
school wil verlaten, moet je je leerlingenkaart kunnen tonen. Leerlingen die hun leerlingenkaart niet bij zich 
hebben, kunnen de school bijgevolg niet verlaten en moeten ‘s middags op school blijven. Bij het verlaten 
van de school toon je spontaan je leerlingenkaart. Bij het binnenkomen hoeft dit niet, tenzij ernaar 
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gevraagd wordt door opvoeders, leerkrachten of directie. Leerlingen die de school zonder toestemming 
verlaten, zullen gesanctioneerd worden.  
 
Je kan de school tijdens de lesuren of de recreatie slechts na uitdrukkelijke toelating van de directie 
verlaten. Dit wordt aan het onthaal door één van de opvoeders geregistreerd. Voor leerlingen die toch 
zonder toelating de school verlaten, kan de school geen verantwoordelijkheid dragen. Die leerlingen zijn 
evenmin gedekt door de schoolverzekering.  
 
Bij plotse ongesteldheid kan je altijd op het onthaal terecht. Zo nodig worden de huisdokter en je ouders 
verwittigd.  
 
4.3.2 Tussenkomst schoolverzekering buiten school  
Niet onbelangrijk binnen deze context is de vraag naar de tussenkomst van de schoolverzekering. Voor 
wie zonder toestemming buiten de school gaat eten is er geen tussenkomst van de schoolverzekering bij 
ongeval. Voor wie met toestemming buiten school eet blijft de waarborg lichamelijke ongevallen van de 
schoolverzekering van toepassing op de normale weg van school naar de plaats waar de leerling de 
maaltijd neemt. Eenmaal op de plaats waar de maaltijd wordt genomen, is de waarborg lichamelijke 
ongevallen niet meer van toepassing. De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid is nergens van toepassing. 
Als een schadelijder een leerling aansprakelijk wil stellen voor een schadegeval, zal deze zich moeten 
wenden tot de familiale verzekering van de ouders van de betrokken leerling.  
 
 
4.4 Kledij en voorkomen  
In de omgang met mensen speelt je voorkomen een niet te verwaarlozen rol. Kledij vormt daar een 
onderdeel van. We verwachten dat je met een verzorgde, onopvallende, nette kledij en een gewone 
haarsnit naar school komt. Dit betekent dat we ondermeer strandkledij op school ongepast vinden. 
Teenslippers met plastic zool en plastic teenhechting kunnen dus bijvoorbeeld niet.  
 
Sommige kledij is ongepast om naar school te komen. Te korte shorts, te korte rokjes of kleedjes, 
strandslippers (teenslippers met plastic zool en plastic hechting) … kunnen niet. 
Wat bij strandkledij hoort, zit in de vrije tijd en hoort niet thuis op school. 
Ook op stageplaatsen is er een dresscode en willen de werkgevers dat de stagiairs de voorschriften van 
de werkplek volgen. 
 
Petten, mutsen en andere hoofddeksels kunnen niet binnen de gebouwen.  
 
Wat piercings en tatoeages betreft, willen wij respect opbrengen voor jongeren die op zoek zijn naar hun 
eigen identiteit, maar dan wel binnen aanvaardbare normen. Piercings in het oor kunnen bij ons wel, een 
kleine steentje in de neus ook maar alle andere zichtbare piercings en tatoeages zijn niet toegestaan.  
 
Aan kledij en voorkomen zal de nodige aandacht besteed worden. Aan iedere opmerking van directie, 
leerkrachten of opvoeders dien je onmiddellijk gevolg te geven. Mogelijks komt die opmerking al bij het 
binnenkomen van de school, aan de poort. 
In andere gevallen kan het de leerkracht in de les zijn of de opvoeder op de speelplaats die een opmerking 
maakt over je kledij. 
 
We gaan ervan uit dat in dergelijke gevallen een gesprek met de opvoeder, de leerkracht volstaat om je te 
laten inzien dat je kledij anders moet op school.  
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Is dit niet het geval, dan volgt er een brief naar de ouders. Volhard je in de boosheid, dan word je naar huis 
gestuurd om andere kledij en voeren we alsnog een gesprek met de ouders.. 
 
 
4.5 Schoolgebouw  
4.5.1 Leslokalen  
In afspraak met de titularis worden iedere week twee leerlingen aangeduid die verantwoordelijk zijn voor 
netheid en orde. Die klasorde houdt in: borden wassen, vegen, papiermand leegmaken en stoelen op de 
tafels plaatsen.  
 
Oortjes en koptelefoons stop je in je zak of tas, tenzij de leerkracht toestemming geeft om ze voor 
lesdoelen te gebruiken. 
 
‘s Middags en ook tijdens de speeltijd worden de klassen verlucht en wordt het lokaal gesloten. ‘s Avonds 
gaan de ramen dicht.  
Klaslokalen worden altijd gesloten door de leerkracht. Leerlingen blijven niet alleen in de lokalen zonder 
toezicht. 
 
Affiches, foto’s en berichten kunnen enkel op de prikborden - zeker niet op de muren - worden 
aangebracht na goedkeuring door de leerkracht, de klastitularis of de leerlingbegeleider.  
 
Wie opzettelijk het lokaal, het meubilair of het didactisch materiaal beschadigt, wordt gestraft en staat in 
voor de herstellingskosten.  
 
In de klassen wordt er niet gegeten. Een slokje water drinken kan wel, mits toestemming van de 
leerkracht. 
 
Bij het eerste belsignaal gaan alle leerlingen onmiddellijk naar hun klas. Ze zorgen dat ze hun iPad uit hun 
locker al bij zich hebben. 
 
4.5.2 De speelplaats  
Tijdens de pauzes gaat IEDEREEN naar de speelplaats.  
 
Afval werp je in de vuilnisbakken die daartoe geplaatst werden. Papier, PMD en batterijen worden 
gedeponeerd in de speciaal daarvoor voorziene containers. 
 
Je kan eten aan de picknicktafels op de speelplaats. De eetzones worden met pictogrammen zichtbaar 
gemaakt. 
 
Tijdens de pauzes kan je op de speelplaats met andere leerlingen ontspannen. 
Individuele muziek hardop laten spelen is niet toegelaten. 
 
4.5.3 De gangen  
Je kunt je jas aan de kapstok in de gang ophangen. Waardevolle voorwerpen, portefeuilles, 
identiteitskaarten laat je niet in je jas achter. Voor mogelijke diefstal of beschadiging door onbekenden kan 
de school geen verantwoordelijkheid nemen.  
 
Er wordt niet gegeten en gedronken in de gangen. Dat kan wel op de speelplaats of in het restaurant. 
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Wie bijles volgt, spreekt af met de leerkracht in kwestie aan het onthaal en gaat onder zijn of haar 
begeleiding naar het lokaal waar de les doorgaat.  
 
Wie tijdens de middagpauze nog wat op de iPad wil werken, doet dit enkel in OLC1. Is je werk af en wil je 
toch nog naar de speelplaats, berg dan eerst je iPad in je kluisje op. Als je tijdens een korte pauze nog 
eens naar je lessen wil kijken, kan dit ook in OLC1, maar dan wel voor de volledige pauze.  
 
4.5.4 Gebruik van gsm, iPad en oortjes 
In onze school heeft elke leerling een iPad als didactisch middel. Dit betekent dat het medium gebruikt 
wordt om het leren te ondersteunen. 
We verwachten dat elke leerling in het klaslokaal of in de studiezaal zijn bluetooth aanzet. Op die manier 
kan de leraar je monitoren mocht het nodig zijn. 
 
Je gsm mag tijdens de lessen niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn.  
 
Tijdens de middagspeeltijd berg je je iPad op in je kluisje.   
Tijdens de pauzes laat je je iPad in de klas (die gesloten wordt) of berg je die veilig op in de boekentas. De 
verzekering gaat ervan uit dat je je toestel nooit onbeheerd achter laat. Je iPad zomaar in je rugzak laten 
zitten terwijl jij in het restaurant eet, is niet verstandig en valt volledig onder jouw verantwoordelijkheid.  
 
Oortjes (of koptelefoon) stop je in je zak of tas, tenzij de leerkracht toestemming geeft om ze te gebruiken. 
 
Bij overtreding geef je je toestel onmiddellijk af aan de leerkracht, opvoeder of leerlingbegeleider. Je toestel 
belandt bij de directie die beslist wanneer je je spullen terugkrijgt. 
 
Tijdens de examens zet je je gsm uit, steek hem in je boekentas en zet je die vooraan in de klas tot aan de 
pauze. 
 
Als je stiekem beeld- of geluidsopnamen van iemand maakt (bv. met je gsm of iPad) en die zonder 
toestemming verspreidt, ben je strafbaar. De school zal je hiervoor ook sanctioneren.  
 
4.5.5 Andere afspraken 
Omwille van de verkeersveiligheid en de orde rond de schoolgebouwen vragen we iedereen uitdrukkelijk 
onderstaande richtlijnen te respecteren.  
- Als je ouders je met de wagen brengen of afhalen, stap je niet in of uit voor de poort. In de Weststraat is 

hiervoor wat verderop een “loskaai” voorzien.  
- Als je na de lessen of de avondstudie nog met vrienden wil napraten, kan dat op de speelplaats.  
- Elke school is rookvrij. We pleiten ervoor om ook in de onmiddellijke omgeving van de school niet te 

roken. Vooral voor de kinderen van de lagere school aan de overkant van de straat geven we graag een 
positief voorbeeld van een gezonde levenshouding (zie ook pagina 45).  

 
 
4.6 Persoonlijke bezittingen  
Breng je naam aan op je jas en op je school-, zwem- en turngerief. Waardevolle spullen laat je best thuis. 
Een portefeuille, een gsm, een iPad of een mp3-speler bewaar je bij je of in je kluisje. Horloges, kettingen, 
e.d. laat je tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in de kleedkamer.  
Doe je dit niet, dan kan de school geen verantwoordelijkheid dragen voor verlies of diefstal.  
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Respecteer niet enkel je eigen materiaal maar ook dat van je medeleerlingen. Als je het materiaal van 
anderen beschadigt of steelt, word je gestraft en sta je zelf in voor de vergoeding. Gevonden voorwerpen 
bewaren we aan de inkom van het schoolrestaurant.  
 
 
4.7 Pesten, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag  
4.7.1 Pesten en geweld 
Pesten en geweld kunnen op onze school niet. Heb je problemen in de omgang met medeleerlingen of 
voel je je niet goed in de klas, praat er dan tijdig over met een leerkracht of de leerlingbegeleider. Je kan bij 
deze personen ook terecht als je gepest wordt of als je ziet dat iemand anders gepest wordt.  
 
De leerlingbegeleider zal in samenspraak met de klassenraad zoeken naar een gepaste oplossing. Indien 
nodig verwittigen ze ook je ouders.  
 
4.7.2 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 dat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de directie of leerlingbegeleiding. Wij 
zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van 
alle betrokkenen. 
 
 
4.8 Privacy  
4.8.1 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 3.5).  
Jouw persoonsgegevens verwerken we met Informat en Smartschool. 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 de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die 
betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je 
gezondheidstoestand 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 Ilse Ponjaert via 
privacy@sjsp.be. 
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4.8.2 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 een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan 
je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste 
studiebegeleiding aan te bieden. Het gaat om de essentiële gegevens die jouw studieresultaten en 
studievoortgang bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. 
Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie 
dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een 
eventueel gemotiveerd verslag of een 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. 
 
4.8.3 Publicatie van beeld- of geluidopnamen (foto’s, filmpjes, …)  
Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op de Facebookpagina 
van de school, Flickr, informatiebrochures en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 
school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames 
maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames 
niet aanstootgevend zijn.  
 
Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van 
deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in 
principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld- of geluidsopnames voor een 
ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. 
Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact 
opnemen met Ilse Ponjaert op privacy@sjsp.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, bv. de 
schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  
 
4.8.4 Bewakingscamera's 
Wij kunnen 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. 
 
4.8.5 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.  
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4.9 Het preventiebeleid rond drugs 
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Het drugbeleid van onze 
school maakt deel uit van het bredere zorg- en gezondheidsbeleid. Drugs kunnen namelijk een ernstig 
gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen.  
 
Wanneer we het hebben over drugs, bedoelen we in de eerste plaats producten die een invloed hebben 
op onze gevoelens, onze waarneming en ons bewustzijn. Het gaat dus niet enkel om illegale middelen 
(zoals cannabis, ecstasy enz…) maar ook om alcohol, tabak en medicatie.  
 
Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs en alcohol 
dan ook strikt verboden.  
 
Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken door drugs, dan proberen we je te helpen. Dat neemt niet 
weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid in (punt 4.14). Dat 
zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je niet meewerkt aan ons hulpaanbod, wanneer je het 
begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt.  
 
Hoe we als school precies reageren is afhankelijk van het veranderend gedrag van jou. We zien drie 
vormen.  
 
4.9.1 Grensoverschrijdend gedrag 
Je overtreedt openlijk de regels. In dit geval worden de grenzen duidelijk gesteld: druggebruik kan niet op 
school of tijdens schoolse activiteiten. Er volgt een sanctie. Later kan begeleiding worden voorzien.  
 
4.9.2 Vermoeden van grensoverschrijdend gedrag 
Ook al is er slechts een vermoeden van gebruik, toch willen we reageren en willen we een signaal geven 
dat gebruik niet kan.  
 
4.9.3 Geen grensoverschrijdend gedrag, maar wel bezorgdheid over opgemerkte signalen 
Spijbelen, antisociaal gedrag, fysieke veranderingen, ... In dit geval wordt met je gepraat over de 
problemen. Er worden begeleiding en hulp aangeboden.  
 
We zoeken in elke situatie een evenwicht tussen grenzen stellen en zorg bieden.  
 
4.9.4 Ons drugbeleid steunt op drie pijlers  
- Eerst is er de pijler regelgeving, waarbij we duidelijke regels en procedures opstellen. Iedereen wordt 

geacht de regels te kennen en ze ook na te leven. Bij het niet opvolgen van de regels, kunnen er sancties 
volgen.  

- De tweede pijler is hulpverlening: indien druggebruik wordt opgemerkt, kan er begeleiding worden 
aangeboden, op school of erbuiten. Je ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De begeleiding 
gebeurt liefst met jouw instemming. Als je weigert en je gedrag niet verandert, kan begeleiding worden 
opgelegd. De inhoud ervan blijft steeds vertrouwelijk.  

- De derde pijler is vorming en voorlichting: er is hiervoor een aanbod van initiatieven tijdens de lessen of 
via projecten. Op die manier proberen we het beleid structureel te verankeren.  
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In het geval van bezit, gebruik, dealen of onder invloed zijn van drugs, kan er een sanctie volgen die na 
overleg met de directie wordt bepaald. Sancties kunnen variëren van bijvoorbeeld en strafstudie, een 
verplichte begeleiding, een alternatieve werkstraf,... tot een preventieve schorsing of een definitieve 
uitsluiting. Bij alle bovenstaande overtredingen worden je ouders op de hoogte gebracht.  
 
 
4.10 Rookverbod 
Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of 
van soortgelijke producten.  
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heatstick zijn 
verboden.  
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen. 
 
Ook tijdens dagexcursies met de school is roken verboden. Bij meerdaagse schoolreizen kunnen er 
schoolinterne afspraken gemaakt worden voor de momenten buiten de schooluren. 
 
Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens ons herstel- en 
sanctioneringsbeleid. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt 
getreden, kan je terecht bij de directie.  
 
Voor tabak vragen we discreet bezit. Als je tijdens de middagpauze de school verlaat, heb je de keuze al 
dan niet tabak te gebruiken. Toch raden we dit in het kader van het gezondheidsbeleid sterk af. 
 
In het kader van een actief antirookbeleid vragen we om in de onmiddellijke omgeving van de school, meer 
bepaald in de Weststraat en in de Van Maerlantstraat tot aan de De Smet De Naeyerlaan volledig rookvrij 
te houden. Het beeld van jongeren zonder sigaret is niet enkel belangrijk voor eigen leeftijdsgenoten, maar 
ook voor de kinderen van de lagere school in deze straten. 
 
 
4.11 Eerste hulp, het gebruik van geneesmiddelen en medische handelingen op school 
Volgende regels zijn van toepassing op onze school en voor alle activiteiten die verband houden met de 
school, zowel binnen als buiten de schooluren (bv. excursies, studiereizen, middagpauze, …).  
 
4.11.1 Eerste hulp 
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt 
van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een 
ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.  
 
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op 
school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het 
einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.  
 
Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de kunstvakken (KV), werkplekleren of de stageactiviteiten het 
slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval 
onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.  
 
 



SCHOOLREGLEMENT 2020–2021 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine  
 
 

 46 

4.11.2 Geneesmiddelen op school 
1 Je wordt ziek op school 
Als je ziek wordt of je onwel voelt of het slachtoffer bent van een ongeval, laat je dat meteen weten aan 
een van onze personeelsleden. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden aan het onthaal of 
toelating krijgen om naar huis te gaan of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen 
bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Ben je meerderjarig, dan beslis je daar zelf 
over. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen.  
 
Het bezit van medicatie kan voor eigen gebruik en in functie van de nood die er is. We verwachten wel een 
verantwoord gebruik van medicatie. 
Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact 
opnemen met je ouders.  
 
4.11.3 Medische handelingen op school 
Wij stellen geen medische handelingen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand 
die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren.  
 
 
4.12 Veilige leer- en leefomgeving 
De school wil zorgen voor een veilige leer- en leefomgeving. We verwachten dat jij daar ook aan meewerkt 
en vragen je dus uitdrukkelijk om je aan onderstaande afspraken te houden.  
 
4.12.1 In het gebouw  
Je rent niet op de trappen en in de gangen. Je respecteert de afspraken bij evacuatie en je raakt niet aan 
blusapparaten of veiligheidsvoorzieningen.  
 
4.12.2 In de vaklokalen  
In de vaklokalen respecteer je de reglementen eigen aan de vaklokalen en draag je beschermkledij waar de 
omstandigheden dit van jou vragen.  
 
4.12.3 Computergebruik  
Wat het computergebruik betreft, opteren wij niet voor een lijst met gedetailleerde afspraken, maar wel 
voor enkele duidelijke, algemene richtlijnen. Elke begeleidende leerkracht neemt zijn of haar 
verantwoordelijkheid op om de leerlingen aan die richtlijnen te houden en te duiden waarom ze er zijn. Dit 
kadert in een opvoedingsproject waarbij we de leerling leren beseffen dat computergebruik in een 
werkomgeving, zoals de school, verschilt van het computergebruik thuis.  
 
- Je gebruikt de computers van de school enkel en alleen voor het uitvoeren van een schoolopdracht.  
- Je gebruikt enkel de software die door de ICT-verantwoordelijken is geïnstalleerd.  
- Het uitwisselen van bestanden kan enkel binnen het kader van een schoolopdracht.  
- In het open leercentrum hou je je aan de afspraken die je vindt op de website van het olc: 
www.openleerplatform.be  
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4.13 Fietsen en brommers  
Fietsen en brommers op het voetpad parkeren kan niet. Ze zijn uitermate hinderlijk voor voetgangers. 
Fietsen en brommers moeten dus in de school gestald worden.  
 
Voor de fietsen is de ondergrondse fietsenkelder ter beschikking. Fietsen met brede banden kunnen 
worden gestald in de rekken onder de luifel op de speelplaats. Zorg ervoor dat je minstens vijf minuten 
vóór het belsignaal in de fietsenkelder bent. De brommers worden geplaatst op de daarvoor voorziene 
plaatsen.  
Je stapt af aan de schoolpoort. Rijden op de speelplaats is verboden.  
 
Om schade aan fietsen en diefstal te voorkomen, werden bewakingscamera’s geplaatst in de 
fietsenkelder. De randvoorwaarden zoals bepaald in cao 68 werden door de overlegorganen goedgekeurd.  
 
 
4.14 Herstel- en sanctioneringsbeleid  
We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen 
gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid. 
 
4.14.1 Begeleidende maatregelen  
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kan de school in overleg met jou en je ouders 
onderstaande begeleidende maatregelen bepalen.  
 
Gesprek 
Jij en je ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de klastitularis, leerlingbegeleider en/of directie. 
 
Begeleidingsovereenkomst 
Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de 
kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de 
begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier 
willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden 
en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen 
 
Een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT)  
Tijdens dit traject werken we samen met jou aan je gedrag. Dat kan tijdens de lessen gebeuren. We 
starten dit traject op in samenspraak met jou en je ouders.  
 
4.14.2 Herstel 
Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We 
nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in 
gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn: 
- een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
- een bemiddelingsgesprek; 
- No Blame-methode; 
- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO); 

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand,  tussen 
slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar 
een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het 
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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. 

- … 
 
4.14.3 Ordemaatregelen  
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. 
 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
- een verwittiging; 
- strafwerk; 
- de tijdelijke verwijdering uit de les (je meldt je onmiddellijk aan bij het onthaal); 
- een aparte verplichte opdracht in plaats van de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens 

maximaal één lesdag; 
- strafstudie op zaterdag van 08.30 tot 10.00 uur. Deze maatregel wordt aan je ouders gemeld.  
Extreem onaanvaardbaar gedrag kan na het geven van een gepaste sanctie in je dossier worden 
opgenomen.  
 
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.  
 
4.14.4 Tuchtmaatregelen  
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* dan bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend) 
 
1- Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die 
mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de 
school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of 
anderen.  
 
Dit zal bijvoorbeeld 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.  
 
2- Welke tuchtmaatregel zijn er? 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
- een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen; 
- een definitieve uitsluiting uit de school.  
 
3- Wie kan de tuchtmaatregel opleggen? 
Tuchtmaatregelen kunnen alleen door de directeur of zijn afgevaardigde worden opgelegd. Als hij de 
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. 
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4- Hoe verloopt een tuchtprocedure?  
- De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek 

waar jullie gehoord zullen worden. 
- Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. 
- Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel 

geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het clb kan bij een tuchtprocedure niet 
optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. 

- Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* per 
aangetekende brief op de hoogte van zijn of haar beslissing. In de brief vind je een motivering van de 
beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de brief ook 
hoe je ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing (zie punt 5) 

- In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 7). 
 
5- Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?  
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook 
tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.  
 
De beroepsprocedure gaat als volgt: 
 
- Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur.  

De heer Joost Laeremans 
Voorzitter vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine 
Weststraat 86  
8370 BLANKENBERGE  
OF  
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.  

 
- De aantekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je 

definitieve uitsluiting werd meegedeeld. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met 
het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 
poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  
 
Deze termijn van vijf dagen* geldt ook als je ouders ervoor kiezen om het beroep persoonlijk af te geven 
op school. 

 
Let op: Als het beroep te laat wordt verstuurd 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 per aangetekende brief 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. 
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- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook 

deel 3, punt 1 'Wie is wie?'). In die beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die 
jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit 
deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook 
altijd jou en je ouders voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 
Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is 
enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. Die termijn van tien 
dagen wordt opgeschort tijdens de schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 
meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 
schoolvakantie plaatsvinden. 

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

 
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 zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt 
worden.  

 
- Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien behalve als je ouders schriftelijk toestemming geven.  
 
- Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.  
 
- Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus of 31 januari  voor 

een Se-n-Se), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen 
je samen met het clb helpen bij het zoeken naar een andere school. 

• Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen 
we je administratief uitschrijven. 

• Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de tiende lesdag na je definitieve uitsluiting administratief 
uitschrijven. 

 
- Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou 

weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.  
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7- Preventieve schorsing 
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen 
of op 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 definitieve uitsluiting; 
- wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, je medeleerlingen of personeelsleden 

van de school.  
 
De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. 
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. 
 
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze beslissing in de brief 
waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school wordt daarnaast 
ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. 
 
4.14.5 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 preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf 
vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van 
hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we 
dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou 
en je ouders. 
 
 
 

5 Klachtenregeling 
Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan 
kunnen jullie contact opnemen met de betrokken directeur of voorzitter van het schoolbestuur. 
 
Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te 
komen. 
 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen 
jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en 
beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun 
schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het 
secretariaat van de Klachtencommissie. 
Het correspondentieadres is: 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1  
1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be of via 
het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 
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De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk beantwoorden als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen dat ze 
aan volgende voorwaarden voldoet:  
- de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben 

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft; 
- de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en 

objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur; 
- de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld; 
- de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht tenminste 

besproken hebben met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 
hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan; 

- de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet 
onder haar bevoegdheid: 

• klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 
betrekking hebben over een misdrijf); 

• klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

• klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 
maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 
personeelsleden; 

• klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

 
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat 
beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, 
maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen 
juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de 
Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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Deel 3: Bijkomende informatie  
 
Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar 
wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. 
 

1 Wie is wie? 
 
1.1 Schoolbestuur (inrichtende macht)  
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het onderwijs in onze school.  
Voorzitter: Joost Laeremans 
 
vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine 
Weststraat 86  
8370 BLANKENBERGE  
050 41 79 91  
 
 
1.2 Scholengemeenschap  
Onze school behoort tot de Scholengemeenschap Sint-Donaas. 
 
Correspondentie-adres: 
Scholengemeenschap Sint-Donaas 
Magdalenastraat 30 
8200 Sint-Andries 
050 40 68 68 
sint-donaas@sint-donaas.be 
 
 
1.3 Directieteam  
Het directieteam van onze school telt drie leden:  
- Rudi Boydens, directeur middenschool, 
- Carine Jacxsens, directeur bso/tso, 
- Goedele Brys, directeur aso. 
 
Sint-Jozef Sint-Pieter 
Weststraat 86  
8370 BLANKENBERGE  
050 41 79 91  
rudi.boydens@sjsp.be 
carine.jacxsens@sjsp.be 
goedele.brys@sjsp.be  
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1.4 Klassenraad 
De klassenraad wordt gevormd door alle leraren die les geven aan een bepaalde klas. 
 
Er zijn drie types van klassenraden: 
- de toelatingsklassenraad beslist of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een 

bepaalde studierichting; 
- de begeleidende klassenraad volgt in de loop van het jaar jou en je studies op; 
- de delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je geslaagd bent en welk 

oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.  
 
 
1.5 De schoolraad 
De schoolraad is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers uit de pedagogische raad, de ouderraad, 
de leerlingenraad en de lokale gemeenschap. Je kan als ouder pas toetreden tot de schoolraad nadat je 
één jaar in de ouderraad gezeteld hebt. 
De schoolraad heeft inspraak in het dagelijks gebeuren van onze school.  
Voorzitter: Assia Tribak. 
 
 
1.6 Pedagogische raad 
De pedagogische raad is een overlegorgaan van en voor alle personeelsleden. De leden worden verkozen. 
De voorzitter wisselt met een beurtrolsysteem. 
 
 
1.7 Ouderraad 
De ouderraad werkt op een opbouwende wijze mee aan de doelstellingen van onze school. Concreet 
vergadert zij regelmatig met de directie, helpt zij bij de organisatie van o.a. oudercontacten en organiseert 
zij activiteiten voor ouders en leerlingen van onze school. Elke ouder kan lid worden van de ouderraad. 
 
 
1.8 Leerlingenraad 
De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen per graad in vergaderingen voor leerlingen o.l.v. de 
leerlingbegeleiding. In de leerlingenraad krijgen leerlingen de kans om te zeggen wat zij op school graag 
anders zouden zien. Constructieve voorstellen kunnen aan de pedagogische raad voorgelegd worden en 
indien een overeenkomst wordt bereikt ook uitgevoerd worden.  
Een afvaardiging van drie leerlingen uit de leerlingenraad zetelt in de schoolraad. 
 
 
1.9 De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie 

deel 2, punt 4.14.4) 
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. 
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1.10 De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C 
dat je hebt behaald (zie deel 2, punt 3.9.8) 

In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing 
bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. 
 
De heer Joost Laeremans 
Voorzitter vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine 
Weststraat 86  
8370 BLANKENBERGE  
 
 
1.11 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (clb)  
1.11.1 Waarvoor kan je bij ons terecht? 
Een 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: 
- het leren en studeren; 
- de onderwijsloopbaan; 
- de preventieve gezondheidszorg; 
- het psychisch en sociaal functioneren. 
 
Onze school wordt begeleid door:  
Vrij CLB De Havens - vestiging Blankenberge  
Astridlaan 35, 8370 Blankenberge  
050 41 84 22 
blankenberge@vrijclbdehavens.be   
 
1.11.2 De werking in een notendop 
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 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 
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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.  
 
1.11.3 CLB-dossier  
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 Vrij CLB De Havens - vestiging 
Blankenberge. 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.  
 
1.11.4 Verzet tegen overdragen dossier 
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  
Vrij CLB De Havens - vestiging Blankenberge  
Astridlaan 35, 8370 Blankenberge  
050 41 84 22 
blankenberge@vrijclbdehavens.be   
 
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:  
- de begeleiding van spijbelgedrag; 
- collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.  
besmettelijke ziekten. 
- de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het clb aan de leerkrachten  
op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  
 
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 
www.vrijclbdehavens.be en www.vrijclb.be.  
 
1.11.5 En verder  
Alle clb-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.  
 
Vrij clb De Havens heeft een procedure om met een klacht om te gaan. 
Meer informatie vind je op de website www.vrijclbdehavens.be en www.vrijclb.be  
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1.11.6 Het ondersteuningsnetwerk 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen Noord:  
- Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht 

bij volgend aanspreekpunt: Ann Loveniers   
- Te bereiken via info@netwerknoord.be of 0468 33 53 43 
 
 
1.12 Onderwijzend en ondersteunend personeel 
Op te vragen bij de directie: tel. 050 41 79 91.  
 
 
1.13 Comité voor bescherming en preventie op het werk 
Dit comité staat in voor het in stand houden en verbeteren van de veiligheid en de hygiëne op het werk.  
 
 
1.14 Comité ter bescherming van werknemers en leerlingen tegen geweld, pesterij en 

ongewenst seksueel gedrag. 
Contactpersonen: 
- Nicky Coene 
- Frederika Ducheyne.  
Deze personen zijn te bereiken via de school.  
 
 
 

2 Jouw administratief dossier  
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over 
de juiste gegevens beschikken.  
 
De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het trouwboekje 
van je ouders, je identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ...  
 
De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van basisonderwijs) 
je hebt behaald. 
 
 
 

3 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? 
 
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht 
bij leraren en opvoeders. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding 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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3.1 Het gaat over jou  
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over 
je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan 
samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening 
met wat het beste is voor anderen.  
 
 
3.2 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: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een 
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je 
niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid 
van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.  
 
Een clb-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je 
toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een clb-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw 
persoonlijke informatie geheim blijft.  
 
 
3.3 Een dossier  
Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie 
schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel 
leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens 
bijhouden in je leerlingendossier.  
 
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe 
je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel 2, punt 4.8.1. 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.  
 
 
3.4 De cel leerlingenbegeleiding  
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een 
cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties 
waarmee sommige 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 leraren verkregen. Na 
zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te 
bespreken.  
 
 
3.5 Je leraren  
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat 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 deze informatie.  
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4 Verzekering 
De school heeft een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij  
Axa Belgium nv 
Troonplein 1  
Brussel 
 
Je kan deze polis inkijken op het secretariaat. 
De schoolverzekering waarborgt enkel lichamelijke letsels bij ongevallen die de leerlingen overkomen op 
school, tijdens begeleide excursies en op de normale weg van en naar de school.  
 
Bij een ongeval wordt samen met de leerling een online formulier ‘ongevalsaangifte’ ingevuld. De ouders 
betalen eerst alle onkosten van de verzorging en na de tussenkomst van de eigen mutualiteit wordt de 
resterende som terugbetaald door de schoolverzekering. Na herstel worden de mutualiteitsdocumenten 
opgestuurd naar de verzekering die een dossier opmaakt en de zaak verder behandelt.  
 
De stoffelijke schade wordt in geen geval gedekt. De ouders blijven dus financieel verantwoordelijk voor de 
stoffelijke schade die zoon of dochter kunnen toebrengen aan materieel (ruiten, fietsen, kledij, brillen, ...) 
van medeleerlingen. Enkel een familiale verzekering kan in zo’n geval de schade vergoeden, voor het 
bedrag dat de franchise overschrijdt.  
 
 
 

5 Vrijwilligers  
 
Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen 
rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je meer informatie over de 
manier waarop we dit organiseren. Voor de volgende activiteiten doen we zoal beroep op vrijwilligers: 
talentuur, ondersteuning in de B-stroom eerste graad, …  
 
 
5.1 Verzekeringen 
Vrijwilligers die werken in opdracht van de school zijn uiteraard verzekerd door de schoolverzekering.  
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het 
verzekeringscontract werd afgesloten bij Axa Belgium nv. Je kan de polis inkijken op het 
schoolsecretariaat. 
 
 
5.2 Vergoedingen 
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.  
 
 
5.3 Geheimhoudingsplicht 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien 
niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is vertrouwd. 
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6 iPad  
 
6.1 iPadgebruik  
Het gebruik van de iPad valt onder toezicht van de ICT-reglementering op school. De algemene regels 
rond sociale media zijn ook van toepassing op het gebruik van de iPad. Onze ICT-ploeg volgt het correct 
gebruik van IT-middelen op. Leerlingen die de hieronder beschreven gedragscodes overtreden, zullen een 
passende sanctie krijgen. Afhankelijk van de aard van de overtredingen kan de school je een 
waarschuwing geven, een ordemaatregel nemen of een tuchtprocedure opstarten die leidt tot een tijdelijke 
of definitieve uitsluiting. Indien het om een strafrechtelijke overtreding gaat, zal de school aangifte bij de 
politie doen. 
 
De eigenaar van de iPad geeft toestemming om de iPad te koppelen aan de verdeelsystemen en het 
netwerk van de school. Op die manier kan de school volgende items verder implementeren: 
- toegang geven tot het WiFi-netwerk van de school; 
- apps voor het onderwijs uitlenen; 
- leermaterialen (zoals multitouchboeken) verdelen; 
- extra functionaliteiten tijdens de examens activeren (bvb. meerdere apps laten gebruiken); 
- extra support aanbieden bij eventuele problemen; 
- ouders extra mogelijkheden geven om hun leren van hun kind te sturen; 
- ... 
 
 
6.2 We verwachten van jou 
- dat je zorgt voor een stevige beschermhoes waar je iPad stevig in vast zit (glasscherm en vier hoeken zijn 

beschermd); 
- dat je batterij ’s morgens opgeladen is ('s nachts in het stopcontact is de boodschap). Met lege batterij 

volg je lessen offline;  
- dat je oortjes bij je hebt; 
- dat je een 4- of 6-cijferig codeslot voorziet; 
- dat je het toestel en scherm proper houdt; 
- dat je je toestel buiten bereik van eten en drinken houdt; 
- dat je je toestel nergens onbeveiligd achterlaat (ook niet in auto); 
- dat je meewerkt aan veilig iPadgebruik voor iedereen; 

(je informeert leerkrachten mocht je weten dat er ergens iets fout gebeurt; je helpt zorgen voor veilige 
omgevingen bij openbaar vervoer) 

- dat je niet meer print dan nodig; 
- dat je applicaties het normale lesverloop ondersteunen en niet remmen; 
- dat je je iPad tijdens pauzes veilig in je locker opbergt; 
- dat je op elk moment een recente back-up van je iPad hebt, zij het op je thuiscomputer, zij op het 

internet via de iClouddienst van Apple; 
- dat je altijd de laatste versie hebt van IOS en apps; je downloadt ze buiten de lesuren; 
- dat je als huurder eind juni één van de volgende beslissingen neemt: 

• je dient je iPad in tot eind augustus (je iPad is er voor schooldoeleinden); 
• je neemt je iPad mee naar huis maar je bent je bewust van de verhoogde risico’s op schade; deze 

keuze kan enkel als je al opnieuw ingeschreven bent voor het volgende schooljaar, als je geen 
openstaande rekeningen meer hebt aan de school en mits betaling van de waarborg van 75 euro; 

• je koopt de gebruikte iPad aan en hebt hem als eigendom in de vakantie ter beschikking. 
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6.3 Wat kan niet 
- je paswoorden uitwisselen of gebruik maken van iemand anders paswoord; 
- opzettelijk schade toebrengen aan je eigen iPad of aan die van een ander; 
- je iPad uitlenen aan iemand anders; 
- illegale software op je iPad downloaden of gebruiken; 
- geluidsopnames, filmpjes, foto’s zonder toestemming van de betrokkene nemen en/of verspreiden; 
- ongepaste inhouden op je iPad installeren (porno, seks ….); 
- inhouden installeren die vlot onderwijs belemmeren (spelletjes, films, muziek); 
- mailen, gamen, chatten en actief zijn op sociale media tijdens de lessen zonder toestemming van de 

leerkrachten; 
- wijzigingen aanbrengen aan de instellingen opgegeven door de school; 
- toegang verschaffen tot accounts van anderen; 
- je medewerking verlenen aan cybercrime (pesten, stalken, iemand zwart maken, …) 
- proxysites gebruiken om filtering te omzeilen; 
- je iPad jailbreaken; 
- je iPad gebruiken tijdens pauzes (op de speelplaats en in de leerlingenruimte); 
- je iPad meenemen op schoolexcursies, tenzij anders gevraagd om een bepaalde reden. 
 
 
6.4 Tips voor ouders 
- ondersteun je kind bij het gebruik van de iPad om te studeren; 
- maak goede afspraken rond correct gebruik van het internet; 
- maak goede afspraken rond gebruik van spelletjes en aankoop van apps; 
- maak goede afspraken rond het tijdsgebruik van de iPad in de vrije tijd;  
- contacteer de school bij problemen; 
- de school verbindt er zich toe om tijdens de examenperiode onmiddellijk een andere iPad te voorzien 

mocht de iPad op die momenten crashen of door omstandigheden niet meer werken. Bij problemen kunt 
u mailen naar ictteam@sjsp.be. 

 
 
6.5 Policy Sociale Media 
Omdat deze manier van werken nauw samen hangt met gebruik van sociale media vinden we het 
wenselijk om een protocol rond correct gebruik van sociale media in ons schoolreglement op te nemen. 
 
Sociale Media zijn platformen waar gebruikers zonder of met weinig tussenkomst van een redactie, de 
inhoud verzorgen. Sociale Media zijn interactief, transparant, real time en draaien allemaal om relevante 
content en oprechte aandacht. Goed gekende voorbeelden zijn: Facebook, Twitter, LinkedIn, Hyves, 
YouTube, Flickr, blogs, fora, etcetera.  
Om onbedoelde en onvoorziene gevolgen van het gebruik van Sociale Media te voorkomen, geven we 
enkele richtlijnen voor goed gebruik. De richtlijnen vormen een aanvulling op de geldende gedragsregels 
voor interne en externe communicatie van Sint-Jozef Sint-Pieter. 
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school. Van belang is te 
beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen 
ook kunt schaden. Daarom vragen wij om zorgzaam met sociale media om te gaan. 
Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers 
van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een 
positieve instelling benaderen. 
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Sint-Jozef Sint-Pieter vertrekt van de volgende uitgangspunten inzake sociale media. 
1 Sint-Jozef Sint-Pieter onderkent het belang van sociale media. 
2 Deze policy draagt bij tot een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. 
3 Deze policy bevordert dat de instelling, de medewerkers, de leerlingen en de ouders op sociale 

media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de school en de reguliere 
fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en 
iedereen in zijn waarde laten. 

4 De gebruikers van sociale media houden rekening met de goede naam van de school en van wie 
erbij betrokken is. 

5 Deze policy dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en 
anderen te beschermen bij mogelijke negatieve gevolgen van sociale media. 

6 De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of berichten 
waarbij er overlap is tussen school, werk en privé. 

 
Sint-Jozef Sint-Pieter verwacht van haar leerlingen en/of hun ouders dat ze volgende richtlijnen van de 
policy rond sociale media onderschrijven. 

1 Communicatie tussen leraren en leerlingen kan enkel school-, onderwijs- of lesgerelateerd zijn. 
2 Het is niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij de schoolleiding of 

de leraren dit toestaan.  
3 Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij op sociale media publiceert. 
4 Het is toegestaan om kennis en informatie te delen, op voorwaarde dat het geen vertrouwelijke of 

persoonlijke informatie betreft en anderen niet schaadt. 
5 Alles wat je op het internet deelt (tweets, foto’s, filmpjes, reacties op fora, blogs…), is altijd terug te 

vinden. Denk daarom goed na voor je een uiting plaatst. Ook na de verwijdering van je bericht, kan 
je reactie opgespoord worden. 

6 Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op 
sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben 
gegeven. 

7 Bij persoonlijke interactie via sociale media willen wij je verzoeken geen obscene, racistische, 
kwetsende teksten of aanstootgevende foto’s, filmpjes en/of muziek te delen. Deze uitlatingen 
horen wat ons betreft niet thuis binnen sociale media. Als fatsoensnormen worden overschreden, 
zal de school passende maatregelen treffen (zie verder). 

8 Let op je privacy-instellingen bij sociale media. Je kan nauwkeurig instellen wie je berichten wel of 
niet mag zien. Hou school en privé gescheiden. 

 
Leerlingen en / of ouders die in strijd met deze policy handelen, maken zich mogelijk schuldig aan 
verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier. 
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen toe 
maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing tot verwijdering van school. 
Indien de uitlating van leerlingen, ouders of medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt 
zal de school aangifte bij de politie doen. 
 
 
 

7 Middagmalen 
 
Alle informatie betreffende middagmalen, warme maaltijden, soep, saladbar, bestellen, wijze van betalen, 
… vind je terug op onze website sjsp.be/mijn-school/organisatie/schoolrestaurant. 
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8 Samenwerking Politie 
De school heeft een protocol afgesloten met de politie (zone Blankenberge-Zuienkerke). Dit protocol omvat 
procedures rond drie domeinen:  
- het problematisch spijbelgedrag door minderjarigen, 
- de illegale middelen, 
- andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving.  
 
 
 

9 Schoolkosten 
 
9.1 Trimesterrekeningen 
De geraamde schoolkosten zijn vooraf aan de schoolraad voorgelegd voor overleg en inspraak. In bijlage 
1-7 vind je een raming van de volledige kostprijs van volgend schooljaar per trimester per klas. Voor tma 
wordt er een schoolrekening opgesteld eind januari en niet in december. 
 
In de bijdragenlijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor ander kosten richtprijzen: 
- Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. 
- Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. 
Het bedrag dat je moet bepalen zal in de buurt van de richtprijs liggen. Het kan iets meer zijn, maar ook 
iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig 
schooljaar heeft gekost. 
 
 
9.2 Boeken huren of kopen 
Onze leerlingen huren hun handboeken via de school. (Leer)werkboeken en boeken die je meerdere 
jaren gebruikt, worden via school aangekocht.  
 
Er worden geen boekenlijsten aangeboden. Hun boekenpakket wordt automatisch bij inschrijving of 
herinschrijving (naar een volgend jaar) gemaakt.  
 
Uiteraard ben je vrij om handboeken niet te huren maar volledig nieuw te kopen.  Dan moet je zelf wel 
naar de boekhandel om ze daar te bestellen. Je kunt deze boeken niet aan de school terug geven op het 
einde van het schooljaar.  
 
Een prognose van het totaalbedrag van je boeken en je apps vind je telkens onderaan de ramingen van de 
trimesterrekeningen (bijlage 1-7) onder de rubriek 'Niet op leerlingenrekening'. Ze zijn gebaseerd op de 
prijzen van het voorgaande schooljaar.  
 
 
9.3 Wat kost de iPad voor mij als leerling? 
Aangezien de tablets als didactisch leermiddel gebruikt zullen worden, verwachten we dat elke leerling 
over een iPad beschikt.  
Wie zelf geen iPad heeft, kan er een kopen of huren op school.  
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Je bent vrij om de iPad individueel te verzekeren of toe te treden tot de groepsverzekering die is afgesloten 
via de school, onder de voorwaarde dat je als leerling ingeschreven bent op onze school en dat je de iPad 
via de school huurt of koopt. De groepsverzekering van de school dekt alle mogelijke schade aan de iPad 
wereldwijd, m.u.v. louter verlies (diefstal zonder inbraaksporen). Diefstal uit een voertuig is ook niet 
verzekerd. Er is wel een franchise van 75 euro per schadegeval. 
 
 
9.4 Excursies 
Onderaan bijlage 5 en 6 (zie pagina 71 en 72) staat de prijs van de verplichte meerdaagse excursies in het 
vijfde (Duitsland) en zesde jaar (Parijs).  
De kostprijs van de niet-verplichte extra buitenlandse reis naar Rome hangt af van het aantal deelnemers. 
 
 
9.5 Betaling van de rekening 
We hebben volgende afspraken over de schoolrekening: 
- Drie keer per jaar krijgen ouders een schoolrekening, elektronisch via mail of in een gesloten omslag. We 

verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald via domiciliëring, overschrijving of cash. 
Dat betekent binnen de 30 dagen na ontvangst . 

- Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te 
betalen. We kunnen eventueel wel ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders 
het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke rekening 
bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven je ouders elk het volledige restbedrag 
verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.  

- Er worden specifieke maatregelen genomen voor mensen met financiële problemen. We gaan discreet 
om met elke vraag. In overleg met de directie, leerlingbegeleider en/of de econoom kan er geopteerd 
worden voor een maandelijks afbetalingsplan of in uitzonderlijke gevallen voor een tegemoetkoming van 
de school. Inwoners van de stad Blankenberge kunnen onderwijscheques als betaalmiddel gebruiken. 

- Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dit 
niet voor een oplossing dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief 
(aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet aanrekenen op het 
bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet. 

- Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten 
terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 
schoolrekening. 

 
 
 

10 Sport  
Onze school beschikt over een moderne en goed uitgeruste sportzaal. Volleybal, basketbal, badminton, 
tennis, handbal en turnen kunnen ter plaatse beoefend worden. Voor het zwemmen is er een 
samenwerking met het Noordzeebad van Blankenberge.  
 
Er is ook kans tot middagsport tussen 12.30 uur en 13.10 uur onder deskundige begeleiding van een 
leerkracht.  
 
Tijdens de lessen sport en lichamelijke opvoeding draag je een truitje van de school. Het broekje is vrij, 
maar het moet een donkere kleur hebben en het moet boven de knie komen (geen bermuda). Tijdens het 
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zwemmen dragen de jongens een zwembroek (geen short omwille van de hygiëne) en de meisjes een 
badpak of sportieve bikini. Een zwembril is een optie.  
 
Wie aan middagsport doet, draagt aangepaste sportkledij.  
 
 
 

11 Studentenkaart 
In de loop van de maand september krijg je een nieuwe studentenkaart. Met je studentenkaart kun je 
korting krijgen in de bioscoop, het theater, enz.  
 
Op school moet je je kaart altijd bij je hebben. Je hebt ze ondermeer nodig om de school te verlaten over 
de middag. Bij verlies of beschadiging vraag je onmiddellijk aan het onthaal een nieuwe kaart aan. De 
aanmaak van een nieuwe kaart kost 5 euro. Wees dus zuinig op je studentenkaart.  
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Raming kostprijzen  
 
We geven hieronder een raming van de kostprijs voor een schooljaar. 
In het overzicht vind je een raming per studierichting zodat je meteen naar de klas van je eigen kind kan 
kijken. 
Het gaat hier telkens om een prognose. Eventuele meerkosten op basis van initiatieven naar aanleiding van 
de actualiteit kunnen de kostprijs beperkt wijzigen. 
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1 Bijlage 1: raming kostprijs eerste leerjaar 
 

OMSCHRIJVING       1ste leerjaar 1ste leerjaar 1ste leerjaar 
1ste trimester Klassiek  Verkennend Concreet 
Kopieën en cursussen 8,00 8,00 7,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad (optioneel) 7,00 7,00 7,00 
Lesmateriaal 8,30 8,30 22,59 
Toneel/schoolvoorstelling 11,00 11,00 11,00 
Relaxtiviteiten/klasuitstappen 5,50 2,50 2,50 
Sportdag 11,00 11,00 11,00 
Zwemmen 6,00 6,00 4,50 
Totaal 101,80 98,80 110,59 
    
OMSCHRIJVING 1ste leerjaar 1ste leerjaar 1ste leerjaar 
2de trimester Klassiek Verkennend Concreet 
Kopieën en cursussen 7,50 7,50 4,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad (optioneel) 7,00 7,00 7,00 
Lesmateriaal 13,29 13,29 7,00 
Muziekvoorstelling 7,00 7,00 7,00 
Zwemmen 10,50 10,50 10,50 
Totaal 90,29 90,29 80,50 
    
OMSCHRIJVING 1ste leerjaar 1ste leerjaar 1ste leerjaar 
3de trimester Klassiek Verkennend Concreet 
Kopieën en cursussen 6,00 6,00 8,50 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad (optioneel) 7,00 7,00 7,00 
Lesmateriaal 6,20 6,20 7,50 
Zwemmen 6,00 6,00 6,00 
Toneel/auteurslezingen 9,50 9,50 9,50 
Totaal 79,70 79,70 83,50 
        
Niet op LL-rekening Klassiek Verkennend Concreet 
Boeken 154,62 132,62 73,87 
Ander digitaal lesmateriaal 25,00 25,00 25,00 
Huur iPad+hoes (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Tweedaagse - klasuitstappen 65,00 65,00 65,00 
Turntrui 8,00 8,00 8,00 
Totaal 297,62 275,62 216,87 
TOTAAL 569,41 544,41 491,46 
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2 Bijlage 2: raming kostprijs tweede leerjaar 
 

OMSCHRIJVING 2de leerjaar  2de leerjaar  2de leerjaar  
1ste trimester Klassiek Verkennend Concreet 
Kopieën en cursussen 7,00 7,00 7,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad (optioneel) 7,00 7,00 7,00 
Toneel/schoolvoorstelling 11,00 11,00 11,00 
Relaxiviteiten 2,50 2,50 2,50 
Klasuitstappen 0,15 0,15   
Lesmateriaal 4,83 4,83 5,00 
Sportdag 11,00 11,00 11,00 
zwemmen  7,50 7,50 6,00 
Totaal 95,98 95,98 94,50 
    
OMSCHRIJVING 2de leerjaar  2de leerjaar  2de leerjaar  
2de trimester Klassiek Verkennend Concreet 
Kopieën en cursussen 4,50 4,50 7,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad (optioneel) 7,00 7,00 7,00 
Lesmateriaal     3,00 
Relaxiviteiten 6,00 6,00 6,00 
Muziekvoorstelling 7,00 7,00 7,00 
Totaal 69,50 69,50 75,00 
    
OMSCHRIJVING 2de leerjaar  2de leerjaar  2de leerjaar  
3de trimester Klassiek Verkennend Concreet 
Kopieën en cursussen 7,00 7,00 7,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad (optioneel) 7,00 7,00 7,00 
Lesmateriaal 0,75 0,75 4,80 
Toneel/concert/schoolvoorstelling 10,00 10,00 10,00 
Klasuitstappen 33,00 33,00 33,00 
Totaal 102,75 102,75 106,80 
    
Niet op LL-rekening Klassiek Verkennend Concreet 
Boeken 164,37 142,37 86,47 
Ander digitaal lesmateriaal 25,00 25,00 25,00 
Huur iPad+hoes (optioneel) 45,00 45,00 45,00 
Totaal 234,37 212,37 156,47 
TOTAAL 502,60 480,60 432,77 
    
Nieuwe leerlingen Klassiek Verkennend Concreet 
Turntrui 8,00 8,00 8,00 
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3 Bijlage 3: raming kostprijs derde leerjaar 
 

OMSCHRIJVING 3OIT  3OC  3HUM 3LAT 3WET  3LAT 3WET 3ECO  3 OR  
1ste trimester           stem stem     
Kopieën en cursussen 6,00  6,00  8,00  8,00  5,00  8,00  5,00  7,50  7,00  
Huur iPad (optioneel) 45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  
Verzekering iPad (optioneel) 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  
Lesmateriaal STEM 5         5,00  8,00      
Teamdag/klasuitstappen 15,60  20,60  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  20,60  20,60  
Sportdag 15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  
Lesmateriaal/nalevering 
boeken                   
Totaal 93,60  93,60  85,00  85,00  82,00  90,00  90,00  95,10  94,60  
          
OMSCHRIJVING 3OIT  3OC  3HUM 3LAT 3WET  3LAT 3WET 3ECO  3 OR  
2de trimester           stem stem     
Kopieën en cursussen 6,00  7,00  7,00  7,00  4,50  7,00  4,50  5,00  6,00  
Huur iPad (optioneel) 45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  
Verzekering iPad (optioneel) 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  
Toneel/concert/auteurslezing 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Lesmateriaal STEM 5,00       5,00 5,00     
Mediawijsheid 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
Totaal 73,00  69,00  69,00  69,00  66,50  74,00  71,50  67,00  68,00  
          
OMSCHRIJVING 3OIT  3OC  3HUM 3LAT 3WET  3LAT 3WET 3ECO  3 OR  
3de trimester           stem stem     
Kopieën en cursussen 9,00  9,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  9,00  
Huur iPad (optioneel) 45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  
Verzekering iPad (optioneel) 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  
Lesmateriaal/mat STEM 5,00    1,00  1,00  1,00  5,00  6,00  1,00    
Toneel/concert/auteurslezing 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00    
Totaal 71,00  66,00  65,00  65,00  65,00  69,00  70,00  65,00  61,00  
          

Niet op LL-rekening 3OIT  3OC  3HUM 3LAT 3WET  
3LAT 
stem 

3WET 
stem 3ECO  3 OR  

Boeken 120,00  133,50  113,28  113,28  114,60  113,28  114,60  136,28  193,35  
Ander digitaal lesmateriaal 25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  
Huur iPad+hoes (optioneel) 45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  
Totaal 190,00  203,50  183,28  183,28  184,60  183,28  184,60  206,28  263,35  
TOTAAL 427,60 432,10 402,28 402,28 398,10 416,28 416,10 433,38 486,95 
          

Nieuwe leerlingen 3OIT  3OC  3HUM 3LAT 3WET  3LAT s 
3WET 
s 3ECO  3 OR  

Turntrui 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
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4 Bijlage 4: raming kostprijs vierde leerjaar 
 

OMSCHRIJVING 4OIT 4OC 4HUM 4LAT  4LAT 4WET  4WET 4ECO  4OR 
1ste trimester         stem   stem     
Kopieën en cursussen 4,00 4,00 9,50 9,50 9,50 6,00 6,00 8,50 9,50 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad 
(option.) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Toneel/schoolvoorst.                   
Lesmateriaal/STEM 5,00       15,00   15,00   11,25 
Zwemmen   7,50   6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50 
Sportdag 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Klasuitstappen 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 23,60 
Totaal 86,00 88,50 86,50 92,50 107,50 89,00 104,00 91,50 115,85 
          
OMSCHRIJVING 4OIT 4OC 4HUM 4LAT  4LAT 4WET  4WET 4ECO  4OR 
2de trimester         stem   stem     
Kopieën en cursussen 3,00 3,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 7,00 5,00 
Huur iPad(optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad 
(option.) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Mediawijsheid 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
Toneel/schoolvoorstellin
g 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
Lesmateriaal STEM 5,00       5,00   5,00     
Zwemmen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
Totaal 79,50 74,50 78,50 77,50 82,50 76,50 81,50 78,50 76,50 
          
OMSCHRIJVING 4OIT 4OC 4HUM 4LAT  4LAT 4WET  4WET 4ECO  4OR 
3de trimester         stem   stem     
Kopieën en cursussen 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 5,50 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad 
(option.) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Lesmateriaal STEM 5,00       5,00   5,00     
Toneel/schoolvoorstellin
g 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Klasuitstappen 10,40 10,40               
Zwemmen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
Totaal 83,40 78,40 69,50 69,50 74,50 69,50 74,50 67,50 66,00 
          
Niet op LL-rekening 4OIT 4OC 4HUM 4LAT 4LAT s 4WET 4WET s 4ECO 4OR 
Boeken 82,55 122,75 118,26 118,93 118,93 114,30 114,30 141,76 123,95 
Ander digitaal 
lesmateriaal 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Huur iPad+hoes 
(optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Totaal 152,55 192,75 188,26 188,93 188,93 184,30 184,30 211,76 193,95 
TOTAAL 401,45 434,15 422,76 428,43 453,43 419,30 444,30 449,26 452,30 
          
Nieuwe leerlingen 4OIT 4OC 4HUM 4LAT 4LAT s 4WET 4WET s 4ECO 4OR 
Turntrui 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
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5 Bijlage 5: raming kostprijs vijfde leerjaar 
 

OMSCHRIJV. 5ECW  5EMT 5HUM  5LMT  5LAW 5WW 5 AIT  5ITN  5MO  5OMC  5OA  5 RA 5 RA 
1ste Trimester                        L  VM 
Kopieën en 
cursussen  6,50 6,50 4,00 6,50 6,50 6,50 4,00 2,00 6,00 5,00 9,00 5,50 5,50 
Huur iPad (opt.) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzeker iPad (opt.) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Schoolvoorstelling 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Sportdag 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Klasuitstappen 22,30 22,30 22,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 27,85 27,85 27,85 
Totaal 98,80 98,80 96,50 91,00 91,00 91,00 88,50 86,50 90,50 89,50 106,85 103,35 103,35 

                            
OMSCHRIJV. 5ECW  5EMT 5HUM  5LMT  5LAW 5WW 5 AIT  5ITN  5MO  5OMC  5OA  5 RA 5 RA 
2de trimester                        L  VM 
Kopieën en 
cursussen  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 
Huur iPad (opt.) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzeker iPad (opt.) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Uitwisselingsproj.     10,00                     
Mediawijsheid 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
Lesmateriaal               7,50   7,50       
Klasuitstappen                 9,60   9,60 9,60 9,60 
Totaal 58,50 58,50 68,50 58,50 58,50 58,50 57,50 65,00 68,10 66,00 72,10 72,10 72,10 

              
OMSCHRIJV. 5ECW 5EMT 5HUM 5LMT 5LAW 5WW 5AIT 5ITN 5MO 5OMC 5OA 5 RA 5 RA 
3de trimester                       L  VM 
Kopieën en 
cursussen  10,00 7,00 8,50 11,00 11,00 11,00 8,50 9,00 8,00 8,50 10,00 8,00 8,00 
Huur iPad (opt.) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzeker iPad (opt.) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Klasuitstappen     14,20           10,40   25,40 25,40 25,40 
Totaal 62,00 59,00 74,70 63,00 63,00 63,00 60,50 61,00 70,40 60,50 87,40 85,40 85,40 

                            

Niet op LL-rekening 5ECW 5EMT 5HUM 5LMT 5LAW 5WW 5AIT 5ITN 5MO 5OMC 5OA 5 RA L 
5 RA 
VM 

Boeken 194,79 196,15 122,15 161,32 127,49 112,45 245,77 102,27 207,75 185,81 187,70 166,45 185,20 
Ander digit lesmat. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Huur iPad+hoes 
(opt) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Klasuitstappen                   17,60       
Studiereis Berlijn 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Totaal 564,79 566,15 492,15 531,32 497,49 482,45 615,77 472,27 577,75 573,41 557,70 536,45 555,20 

TOTAAL 784,09 782,45 731,85 743,82 709,99 694,95 832,27 684,77 806,75 789,41 824,05 797,30 816,05 

              

Nieuwe leerlingen 5ECW 5EMT 5HUM 5LMT 5WW 5WW 5AIT 5ITN 5MO 5OMC 5OA 5 RA L 
5 RA 
VM 

Turntrui 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Toolkit 5RA                         39,01 
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6 Bijlage 6: raming kostprijs zesde leerjaar 
 

OMSCHRIJVING 6EMT  6HUM 6LAW  6ECW 6LMT 6WW  6AIT 6ITN 6MO 6OMC 6OA 6RA 
Trimester 1                         
Kopieën en cursussen  5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 5,00 6,00 10,00 9,00 6,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Schoolvoorstelling/tone
el                         
Klasuitstappen 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 59,60 43,00 58,13 53,35 
Sportdag 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
zwemmen 7,50 6,00 4,50 7,50 6,00 4,50 6,00 6,00 4,50 6,00     
Totaal 119,50 117,00 116,50 119,50 118,00 116,50 118,50 118,00 134,10 123,00 131,13 123,35 
                          
OMSCHRIJVING 6EMT  6HUM 6LAW  6ECW 6LMT 6WW  6AIT 6ITN 6MO 6OMC 6OA 6RA 
Trimester 2                         
Kopieën en cursussen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Mediawijsheid 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
Klasuitstappen 15,00 15,00 20,20 15,00 15,00 35,30 15,00 8,00 8,00 22,20 9,60 9,60 
Zwemmen 4,50 7,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,00 4,50   4,50 
Lesmateriaal               7,50   7,50     
Totaal 78,00 81,00 83,20 78,00 78,00 98,30 77,00 77,50 69,50 92,70 68,10 72,60 
                          
OMSCHRIJVING 6EMT 6HUM 6LAW 6ECW 6LMT 6WW 6AIT 6ITN 6MO 6OMC 6OA 6RA 
Trimester 3                         
Kopieën en cursussen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 6,00 12,00 8,00 8,50 6,50 7,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Zwemmen     4,50     4,50             
Toneel/concert/auteursl
ezing 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50             
Klasuitstappen 25,40 15,00 15,00 25,40 15,00 78,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 30,40 
Totaal 89,90 79,50 84,00 89,90 79,50 149,0 73,00 79,00 75,00 75,50 78,50 89,40 

             
Niet op LL-rekening 6EMT 6HUM 6LAW 6ECW 6LMT 6WW 6AIT 6ITN 6MO 6OMC 6OA 6RA 
Boeken 154,89 109,89 114,01 177,11 140,56 119,10 198,56 89,56 185,79 96,65 107,35 107,35 
Ander digitaal 
lesmateriaal 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Huur iPad+hoes 
(optioneel) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Klasuitstappen/extra 
mat             4,00 46,00 4,00 18,00     
Studiereis Parijs 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 
TOTAAL 499,89 454,89 459,01 522,11 485,56 464,10 547,56 480,56 534,79 459,65 452,35 452,35 

TOTAAL 787,29 732,39 742,71 809,51 761,06 827,90 816,06 755,06 813,39 750,85 730,08 737,70 

             
Nieuwe leerlingen 6EMT 6HUM 6LAW 6ECW 6LMT 6WW 6AIT 6ITN 6MO 6OMC 6OA 6RA 
Turntrui 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
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7 Bijlage 7: raming kostprijs zevende leerjaar 
 

OMSCHRIJVING 7 BS 7 RVM   OMSCHRIJVING 7TMA 
1ste trimester       factuur sept tot eind jan   
Kopieën en cursussen  11,00 10,00   Kopieën en cursussen  7,50 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00   Huur iPad (optioneel) 45,00 
Schoolvoorstelling 2,00 2,00   Schoolvoorstelling 2,00 
Sportdag 12,00 12,00   Sportdag 12,00 
Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 7,00   

Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 

Totaal 77,00 76,00   Totaal 73,50 
      
OMSCHRIJVING 7 BS 7 RVM  OMSCHRIJVING 7TMA 
2de trimester       factuur feb tot maart   
Kopieën en cursussen  8,00 8,00   Kopieën en cursussen  2,00 
Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00   Huur iPad (optioneel) 45,00 

Lesmateriaal 5,00 12,00   
Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 

Mediawijsheid 3,50 3,50   Mediawijsheid 3,50 

Klasuitstappen 12,00     
Project op vrijdag 
voorschot 2 100,00 

Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 7,00   Totaal 157,50 
Totaal 80,50 75,50     
    OMSCHRIJVING 7TMA 
OMSCHRIJVING 7 BS 7 RVM  factuur april tot juni   
3de trimester       Kopieën en cursussen  10,00 
Kopieën en cursussen  4,00 4,00   Huur iPad (optioneel) 45,00 

Huur iPad (optioneel) 45,00 45,00  
Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 

Verzekering iPad 
(optioneel) 7,00 7,00   Lesmateriaal 10,00 
Klasuitstappen   10,40   Project op vrijdag (saldo) 130,00 
Totaal 56,00 66,40   Totaal 202,00 
         
      
Niet op LL-rekening 7 BS 7 RVM   Niet op LL-rekening 7TMA 
           
Boeken 99,85 75,95  Boeken 0,00 
Ander digitaal lesmateriaal 25,00 25,00   Ander digitaal lesmateriaal 25,00 
Huur iPad+hoes 
(optioneel) 45,00 45,00   

Huur iPad+hoes 
(optioneel) 45,00 

Studiereis Amsterdam 200,00 200,00   
Project op vrijdag 
voorschot 1 100,00 

Totaal 369,85 345,95   Totaal 170,00 
TOTAAL 583,35 563,85   TOTAAL 603,00 
       
Nieuwe leerlingen 7 BS 7 RVM     
Turntrui 8,00 8,00     
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8 Bijlage 8: tuchtprocedure  
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9 Bijlage 9: verhaalrechtprocedure  
 
 
  

 
2014-10-02 – M

-V
V

K
S

O
-2014-063  

    
ontvangstdatum

: dag van de rapportuitreiking
5 

 
 uiterlijk op de 3de dag

6 na de 
dag van de rapportuitreiking 

 overleg is tijdig aangevraagd 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  overleg is niet tijdig aangevraagd 
 uiterlijk op de 6de  dag

6 na  
de dag van de rapportuitreiking 
     

 
 

 
              

 
    

            
 

                                                      
5 H

ier w
ordt abstractie gem

aakt van de situatie van bijkom
ende proeven. 

6 V
oor de berekening van de term

ijn w
orden zaterdagen, zondagen, w

ettelijke en reglem
entaire feestdagen niet m

eegerekend. 

overleg  

overleg aanvragen 

beroep is onontvankelijk  

aangetekende brief m
et: 

- neerslag van het overleg; 
- m

elding dat de klassenraad niet 
 opnieuw

 w
ordt sam

engeroepen; 
- de beroepsm

ogelijkheid bij het 
schoolbestuur 

nieuw
e klassenraadsvergadering op 

…
juli 

aangetekende brief m
et: 

- m
ededeling van het evaluatieresultaat 

- bij niet door ouders/leerling beoogde 
evaluatiebeslissing: de beroepsm

ogelijk-
heid bij het schoolbestuur 

directeur of zijn afgevaardigde roept klas-
senraad opnieuw

 sam
en 

directeur of zijn afgevaardigde roept  
klassenraad niet opnieuw

 sam
en 

aangetekende m
ededeling van 

onontvankelijkheid  

aangetekende brief m
et: 

- neerslag van het overleg; én 
- m

elding dat de klassenraad op …
  

juli is sam
engekom

en 
- m

elding van het evaluatieresultaat 
- bij niet door ouders/leerling beoogde 
evaluatiebeslissing: de  beroeps-
m

ogelijkheid bij het schoolbestuur 
 

aangetekende brief m
et: 

- neerslag van het overleg; én 
- m

elding dat de klassenraad op …
 

  augustus w
ordt sam

engeroepen  

Fase 1: O
verleg 
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2014-10-02 – M-VVKSO-2014-063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
uiterlijk op de 3de dag7 na de dag van 
ontvangst8 van de aangetekende brief 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Voor de berekening van de termijn worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegere-

kend. 
8 De brief wordt geacht te zijn ontvangen de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 

meegerekend) na verzending. 
3 In geval de beslissing van de beroepscommissie niet heeft geleid tot de evaluatiebeslissing die de ouders/leerling beogen, 

wordt de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State vermeld. 

aangetekende brief waarin wordt meegedeeld: 
- het niet samenroepen van de klassenraad; of 
- het niet-beoogde evaluatieresultaat genomen door 
de nieuwe klassenraadsvergadering  

(zo vlug mogelijk) 

samenstelling en samenkomst van de beroepscommissie 

(zo vlug mogelijk) 

beroep instellen bij schoolbestuur 

beroep onontvankelijk: 
- laattijdig 
- niet voldaan aan vormvereisten 

 

beroep ontvankelijk 

aangetekende mededeling  van de beslissing 
van de beroepscommissie  (uiterlijk op 15 
september) 

bevestiging evaluatieresultaat9 vervanging evaluatieresultaat9  beroep is onontvankelijk9 

aangetekende mededeling  van de beslissing 
van de beroepscommissie  (uiterlijk op 15 
september) 

Fase 2: Beroep bij het schoolbestuur en 
behandeling door beroepscommissie 
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10 Bijlage 10: (voorbeeld van) ziektebriefje 
 
 
 
 

 JJJJ-JJJJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwittig altijd onmiddellijk de school als uw kind thuis blijft wegens ziekte. Met dit ziektebriefje kunt u 
maximaal vier keer per jaar zelf de ziekte van uw zoon/dochter wettigen. Geef dit briefje mee met uw 
zoon/dochter als hij/zij terug naar school komt. 
 
Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen (zaterdag en zondag inbegrepen) is 
evenwel een medisch attest vereist.  
 
Bij een afwezigheid tijdens de examens of stage is zelfs al voor één dag afwezigheid een medisch attest 
vereist. 
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11 Bijlage 11: tekst akkoord met schoolreglement 
 

Ondergetekende, ____________________________________________________________________________ 

ouder/verantwoordelijke van  __________________________________________________________________ 

klas _________________________________ 

verklaart 

dat zijn/haar zoon/dochter 

q de school niet mag verlaten 's middags 

q de school mag verlaten om thuis het middagmaal te gebruiken (enkel indien hij / zij in 
Blankenberge woont én de toestemming van de ouders heeft om naar huis te gaan) 

q enkel voor derde graad: over de middag buiten school gaat eten* 

en verklaart zich na lezing, akkoord met de volledige inhoud van het schoolreglement en tekent voor 
kennisneming en akkoord 

plaats:  _________________________________________ datum: ________________________________ 

handtekening ouder/verantwoordelijke    handtekening leerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tussen 12.25 uur en 13.00 uur gaat de poort voor iedereen dicht. Wie de school over de middag verlaat, 
mag ten vroegste om 13.00 uur weer binnen. Vlug eten buiten de school kopen om het dan op school op 
te eten, is dus niet mogelijk. 


