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Welkom   
Beste   leerling     
  

Wij   heten   je   hartelijk   welkom   op   onze   school.     
  

Wij  hopen  dat  je  het  hier  naar  je  zin  zal  hebben  en  dat  je  zelf  ook  een  bijdrage  zal  leveren  tot                       
een  aangename  sfeer  op  school.  Daarom  is  het  belangrijk  dat  je  goed  geïnformeerd  bent                
over  je  rechten  en  plichten  en  over  de  dagdagelijkse  organisatie.  Tussen  jou  en  de  school                 
gelden  afspraken  die  vastgelegd  zijn  in  ons  schoolreglement.  Je  vindt  ze  in  deel  II  van  deze                  
bundel.   Verder   in   dit   schoolreglement   vind   je   allerlei   andere   nuttige   informatie.     
  

Als  je  meerderjarig  wordt,  wijzigt  er  op  juridisch  vlak  heel  wat.  Dat  is  ook  zo  voor  kwesties                   
die  met  de  school  te  maken  hebben.  Vanaf  je  achttiende  neem  je  een  aantal  bevoegdheden                 
van  je  ouders  over.  Wij  rekenen  er  echter  op  dat  je  alle  beslissingen  blijft  nemen  in  overleg                   
met   je   ouders.     
  

Daarom  ondertekenen  je  ouders  ook  het  schoolreglement  als  je  meerderjarig  bent.  Jouw              
handtekening  is  vanaf  je  achttiende  echter  volledig  rechtsgeldig.  De  onderwerpen  waarin  je              
vanaf   je   achttiende   zelfstandig   mag   optreden,   hebben   we   gemerkt   met   een   asterisk   (*).     
  

Ook  als  je  al  leerling  bent  op  onze  school  moet  je  het  jaarlijks  aangepaste  schoolreglement                 
goedkeuren.   Je   kan   een   gedrukt   exemplaar   aanvragen.     
Wij   hopen   dat   je   een   boeiend   en   succesvol   schooljaar   tegemoet   gaat!     
  

Geachte   ouders   
  

Wij  stellen  het  op  prijs  dat  u  voor  de  opvoeding  en  het  onderwijs  van  uw  zoon  of  dochter                    
kiest  voor  onze  school.  Wij  zullen  alles  in  het  werk  stellen  om  te  bewijzen  dat  wij  uw                   
vertrouwen   waard   zijn.     
  

Onze  school  zal  uw  zoon  of  dochter  naast  kwaliteitsvol  onderwijs  ook  een  christelijk               
geïnspireerde  opvoeding  geven.  Dat  is  een  ambitieus  doel  dat  wij  slechts  kunnen              
waarmaken  als  u  ons  volop  steunt.  Daarom  hopen  wij  in  een  sfeer  van  openheid  en                 
vertrouwen   met   u   te   kunnen   samenwerken.     
  

In  de  volgende  bladzijden  richten  wij  ons  tot  uw  zoon  of  dochter.  Hij  of  zij  zal  immers  het                    
meest  te  maken  krijgen  met  het  reilen  en  zeilen  op  school.  Vanzelfsprekend  is  het  de                 
bedoeling   dat   u   zelf   ook   het   schoolreglement   en   de   extra   informatie   grondig   leest.     
  

Namens   het   personeel   van   EDUGO   campus   De   Toren     
  

Luc   Verreyt     
directeur     
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DEEL   1:   pedagogisch   project   en   
engagementsverklaring   
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.  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.  Als  katholieke  dialoogschool  verwachten             
we  dat  ouders  echte  partners  zijn  voor  de  opvoeding  en  vorming  die  de  school  hun  kinderen                  
verstrekt.  Dat  houdt  ook  in  dat  leerlingen  deelnemen  aan  de  lessen  rooms-katholieke              
godsdienst.   
De  volledige  tekst  van  de  Engagementsverklaring  van  het  katholiek  onderwijs  vind  je  op  de                
website   van   Katholiek   Onderwijs   Vlaanderen:     
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring     

1. De   naam   EDUGO   
EDUGO   is   een   scholengroep   van   basis-   en   secundair   onderwijs.   

De   naam   EDUGO   staat   voor   ‘Educatief   project   Gent-Oostakker’.   

EDUGO  wordt  beheerd  door  twee  schoolbesturen:  enerzijds  de  VZW  KS  RGO  (Katholieke              
Scholen  Regio  Gent-Oost)  die  instaat  voor  de  kleuter-  en  lagere  scholen,  en  anderzijds  de                
VZW   EDUGO   Scholengroep   die   verantwoordelijk   is   voor   het   secundair   onderwijs.   

Deze  twee  schoolbesturen  onderschrijven  hetzelfde  opvoedingsproject  van  de          
EDUGO-scholengroep   en   werken   regelmatig   samen   in   overleg   met   elkaar.   

Er  zijn  verscheidene  deelvestigingsplaatsen  te  Oostakker  en  te  Lochristi,  met  een  eigen              
directie.  De  schaalvergroting  heeft  een  aantal  belangrijke  voordelen:  een  beter            
onderwijsaanbod,  de  beste  oriëntatiemogelijkheden  voor  elk  kind  binnen  hetzelfde  kader,            
gemeenschappelijke  centrale  diensten,  betere  uitrustingsmogelijkheden,  dynamische        
uitbouw   naar   de   school   van   de   toekomst.   

  Jonge   mensen   helpen   opvoeden   is   voor   elke   school   een   uitdaging.     

Een  duidelijk  en  concreet  opvoedingsproject,  gedragen  door  de  hele  schoolgemeenschap,  is             
daarom  onontbeerlijk.  In  de  geest  en  de  traditie  van  de  stichters  van  onze  scholen,  Stefaan                 
Glorieux   en   P.J.   Triest,   formuleren   we   hieronder   onze   opdracht.   
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2. Onze   droom   en   kernwaarden   
2.1. Onze   droom   

Wij   dromen   dat   …     
● wij  er  in  slagen  om  zinvol  onderwijs  op  mensenmaat  te  verstrekken  en  om  onze                

leerlingen  optimaal  voor  te  bereiden  op  volwassenheid,  zowel  spiritueel,  emotioneel,            
intellectueel   als   sociaal.   

● zowel   onze   leerlingen   als   onze   personeelsleden   zich   goed   voelen   op   school.   
● onze  oud-leerlingen  getuigen  dat  wij  in  onze  opdracht  geslaagd  zijn  en  dat  zij  met                

tevredenheid   terugkijken   op   hun   verblijf   op   EDUGO.   
● wij  een  belangrijke  bijdrage  leveren  in  het  bepalen  van  het  onderwijs  van  de  21ste                

eeuw.  Dat  ons  onderwijsmodel  al  het  goede  van  de  bestaande  didactische  methodes              
combineert.  Dat  wij  erkend  worden  als  een  innovatieve  school  en  dat  leerlingen              
getuigen   dat   boeiende   lessen   de   regel   zijn.   

● wij  wezenlijk  bijdragen  aan  een  wereld  waar  niet  alleen  kennis,  maar  ook  creativiteit               
en   emotionele   en   sociale   waarden   belangrijk   zijn   om   mensen   te   waarderen.   

● onze  naam  en  faam  verspreid  worden  door  de  leerlingen,  de  ouders,  het  personeel               
én   ook   door   iedereen   die   met   ons   in   contact   komt.     

  

2.2. Onze   kernwaarden   
Vanuit   onze   christelijke   eigenheid   

geloven   we   in   de   eigenwaarde   van   iedere   leerling:   

● Wij  bieden  houvast  en  maken  onze  leerlingen  weerbaar  door  onze  begeleiding  te              
richten  op  het  ontdekken  en  ontwikkelen  van  kennis,  vaardigheden  en  attitudes  bij              
onze   leerlingen.   

● Wij   respecteren   de   eigenwaarde   van   iedereen   in   zijn   denken   en   handelen.   
● Wij   bieden   iedere   leerling   zicht   op   de   toekomst.   
● Wij   waarderen   doorzettingsvermogen.   

creëren   wij   een   warmmenselijke   schoolomgeving:   

● Wij   tonen   zorg   voor   iedereen.   
● Wij   hebben   ook   oog   voor   de   zwakkeren   in   onze   maatschappij.   
● Wij  streven  hartelijkheid  na  in  onze  relaties  met  onze  leerlingen,  hun  ouders  en  de                

omgeving   en   bewaken   tezelfdertijd   het   respect   voor   elkaar.   
● Beleefdheid   is   voor   ons   een   dagelijkse   realiteit.   
● Wij   passen   onze   waarden   en   normen   rechtvaardig   en   consequent   toe.   
● Gelijkwaardigheid   betekent   voor   ons   dat   iedereen   in   gelijke   mate   belangrijk   is.   
● Eerlijkheid   is   voor   ons   een   fundament.   

staan   wij   open   voor   de   wijde   wereld:   

● Kwaliteit  en  specificiteit  kunnen  wij  alleen  bieden  als  wij  voortdurend  open  staan  voor               
de   ontwikkelingen   en   noden   van   onze   wereld.   

● Wij   verwachten   van   iedereen   openheid   van   geest   voor   nieuwe   ideeën.   
● Wij   bieden   een   inspirerende   en   uitdagende   leeromgeving   aan.   
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verwachten   wij   van   iedereen   zin   voor   verantwoordelijkheid   en   initiatief:   

● Zowel   het   personeel,   de   ouders   als   de   leerlingen   bouwen   mee   aan   de   toekomst   van   
EDUGO.   

● Wij   tonen   allen   onze   zin   voor   verantwoordelijkheid   door   het   nakomen   van   afspraken   
en   stiptheid.   

● Wij   zijn   allen   verantwoordelijk   voor   ons   denken   en   handelen.   

  

3. Engagementsverklaring   tussen   school   en   ouders     
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:   

● binnen   de   scholengemeenschap   Stroming   waartoe   onze   school   behoort;     
● met   de   schoolraad   van   onze   school;     
● m.b.t.  het  engagement  tegenover  de  onderwijstaal,  na  akkoord  van  het  lokaal             

overlegplatform   (LOP)   waartoe   onze   school   behoort.   
Als  katholieke  school  zullen  wij  alles  in  het  werk  stellen  om  je  kind  op  een  zo  goed  mogelijke                    
manier  te  begeleiden  doorheen  zijn  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.   
  

3.1.    Wederzijdse   afspraken   m.b.t.   het   oudercontact   
De  doelstelling  van  het  (individuele)  oudercontact  en  de  wijze  waarop  de  school  het               
oudercontact   organiseert   vind   je   onder   punt   5.9.5   ‘De   oudercontacten’.   
Wij  verwachten  dat  wanneer  de  ouders  expliciet  worden  uitgenodigd  om  aanwezig  te  zijn  op                
het  oudercontact,  de  ouders  op  die  uitnodiging  ook  ingaan  en  ze,  als  dat  niet  mogelijk  is,  de                   
school   verwittigen.   
  

3.2. Wederzijdse   afspraken   over   
3.2.1. Regelmatige   aanwezigheid   

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                  
het  volgt.  Bezinningsdagen,  sportdagen,  buitenschoolse  activiteiten,  openschooldagen,         
projectwerking,  pastorale  activiteiten  e.d.  worden  als  normale  schoolactiviteiten  beschouwd,           
ook  als  ze  meerdere  dagen  in  beslag  nemen.  Ze  geven  je  kind  een  kans  om  zich  te  verrijken                    
en  zich  verder  te  ontwikkelen.  Dat  betekent  dan  ook  dat  je  kind  hieraan  moet  deelnemen  en                  
dat  hij/zij  de  regels  van  het  schoolreglement  naleeft.  Indien  je  kind  bij  deze  extra  activiteiten                 
afwezig   is,   wensen   wij   een   medisch   attest.   
Verder  verwachten  we  dat  je  kind  elke  schooldag  tijdig  aanwezig  is  op  school  en  rekenen  we                  
op  uw  actieve  en  solidaire  medewerking.  Te  laat  komen  kan  gesanctioneerd  worden  met  een                
orde-   of   tuchtmaatregel.   
Het  kan  altijd  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   Afwezigheid .  Om  het  recht  op  een  schooltoeslag                
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(die  een  onderdeel  is  van  het  groeipakket)  niet  te  verliezen,  mag  een  leerling  niet  meer  dan                  
29  halve  schooldagen  ongewettigd  afwezig  zijn  geweest.  Als  de  schooltoeslag  dan  al  was               
uitgereikt,   moet   ze   worden   terugbetaald.     
Wij  verwachten  dat  je  je  zich  engageert  om  er  mee  op  toe  te  zien  dat  uw  kind  dagelijks  op                     
school  is,  deelneemt  aan  de  door  de  school  georganiseerde  activiteiten  en  ook  telkens  op                
tijd   aanwezig   is.   

3.2.2. Spijbelbeleid   
Jongeren  ervaren  leren  en  naar  school  gaan  soms  om  diverse  redenen  als  lastige,  minder                
leuke  opdrachten.  Zomaar  wegblijven  uit  de  school  kan  echter  niet.  Bij  moeilijkheden  wil  de                
school,  samen  met  CLB,  helpen  ze  op  te  lossen.  De  school  verwacht  bovendien  je  actieve                 
medewerking   bij   eventuele   begeleidingsmaatregelen   op   dit   vlak.   
Van  zodra  de  school  de  spijbelproblematiek  beschouwt  als  zorgwekkend,  speelt  ze  het              
dossier  door  naar  het  ministerie  van  onderwijs.  Onze  school  heeft  een  protocol  afgesloten               
met   de   politie   (zie   ook   in   deel   III,   punt   13).   
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  je  kind  uit  te                
schrijven,  bijvoorbeeld  omdat  het  hardnekkig  blijft  spijbelen  of  omdat  het  voor  de  school  al                
een   hele   tijd   niet   duidelijk   is   waar   je   kind   verblijft.   

3.3. Wederzijdse   afspraken   individuele   leerlingenbegeleiding   
De  school  zal  steeds  in  overleg  met  de  ouders  en  de  leerling  zoeken  naar  de  meest                  
aangewezen  vorm  van  begeleiding  en  rekent  daarbij  op  de  positieve  medewerking  van  de               
ouders.   In   deel   III    vind   je   hierover   meer   uitleg.     

3.4. Positief   engagement   ten   aanzien   van   de   onderwijstaal   
Onze  school  is  een  Nederlandstalige  school.  Jouw  keuze  voor  het  Nederlandstalig  onderwijs              
betekent  ook  dat  je  je  kinderen  aanmoedigt  om  Nederlands  te  spreken,  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.   

3.5. Engagement   bij   schoolactiviteiten   
In  onze  school  wordt  het  engagement  dat  leerlingen  aan  de  dag  leggen  erg  op  prijs  gesteld.                  
Voor  het  welslagen  van  sommige  activiteiten  is  het  engagement  van  onze  leerlingen  echter               
van  vitaal  belang.  Dit  is  zeker  het  geval  voor  de  openschoolavond.  Van  elke  leerling  wordt  bij                  
deze   activiteit   een   engagement   verwacht.   
Daarnaast  willen  we  de  inzet  van  onze  leerlingen  bij  de  overige  grote  activiteiten  op  de                 
campus   spreiden   over   de   verschillende   leerjaren,   en   wel   als   volgt:   

● leerlingen  van  het  derde  jaar  verlenen  hun  medewerking  aan  de  zwerfvuilacties  die              
op   geregelde   tijdstippen   op   en   rond   de   campus   worden   georganiseerd;     

● leerlingen   van   het   vierde   jaar   engageren   zich   voor   het   eetfestijn   (midden   oktober);     
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● leerlingen   van   het   vijfde   jaar   zetten   zich   in   tijdens   de   oud-leerlingenavond   (begin   
maart)   en/of   de   proclamatie   van   de   zesdejaars   (eind   juni);     

● leerlingen  van  het  zesde  jaar  dragen  hun  steentje  bij  tot  het  welslagen  van  de  diverse                 
(ad   hoc)   activiteiten   op   de   campus.     

  

DEEL   2:   Schoolreglement     
Als  schoolbestuur  en  directie  geven  we  de  opdrachtverklaring  van  het  katholiek  onderwijs              
gestalte   in   de   realisatie   van   ons   eigen   pedagogisch   project.     

4. Inschrijvingen   en   toelatingen   
4.1. Eerste   inschrijving   

Informatie  over  de  praktische  organisatie  van  de  inschrijvingen  vind  je  terug  op  onze               
website.   
Wij  werken  nauw  samen  onder  de  naam  EDUGO  (secundair).  Een  inschrijving  in  de  ene                
school  voor  gewoon  onderwijs,  geldt  meteen  ook  voor  de  andere  scholen  voor  gewoon               
onderwijs.   Als   je   verandert   van   campus,   hoef   je   je   dus   niet   opnieuw   in   te   schrijven.   
We  kunnen  je  niet  inschrijven  in  het  secundair  onderwijs  als  je  vóór  de  start  van  het                  
schooljaar   al   25   jaar   bent   geworden.   
In  de  loop  van  het  schooljaar  kan  je  enkel  overstappen  naar  een  andere  studierichting  vóór                 
15  januari,  een  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   andere   studierichting   de   maximumcapaciteit   al   werd   bereikt.   
Ook  wanneer  je  in  dezelfde  studierichting  blijft  kan  je  na  15  januari  in  de  tweede  graad  niet                   
meer   van   leerweg   wiskunde   veranderen.   
Als  een  lessentabel  verschillende  keuzemogelijkheden  bevat,  vb.  in  WEWI,  dan  gelden             
daarvoor  de  volgende  regels  over  veranderingen  in  de  loop  van  het  schooljaar:  in  de  derde                 
graad  kan  je  na  15  januari  (voor  het  vijfde  jaar!)  niet  meer  van  keuzevakken  veranderen.  Om                  
je  grondig  en  objectief  te  kunnen  beoordelen  moet  je  immers  voldoende  lang  aan  de  lessen                 
hebben   deelgenomen.   Je   blijft   dus   ook   in   het   zesde   jaar   dezelfde   keuzevakken   volgen.   

4.2. Voorrang   
Broers  of  zussen  van  huidige  leerlingen  hebben  voorrang  om  in  te  schrijven  voor  het  eerste                 
leerjaar   van   volgend   schooljaar.   Zij   moeten   echter   ook   digitaal   aanmelden.   
Alle  leerlingen  die  wensen  in  te  schrijven  in  het  eerste  leerjaar,  kunnen  zich  digitaal                
aanmelden  via  meldjeaan.gent.be.  De  data  van  de  aanmeld-  en  inschrijvingsperiode  zullen             
kenbaar   gemaakt   worden   via   www.edugo.be.   

4.3. Herbevestiging   van   de   inschrijving   
Eenmaal  ingeschreven  in  onze  school  (onze  EDUGO-scholengroep),  blijf  je  ook  de  volgende              
schooljaren   bij   ons   ingeschreven.   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             
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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    Spijbelbeleid )     
Onze  school  vraagt  op  het  einde  van  het  schooljaar,  omwille  van  een  goede  en  tijdige                
schoolorganisatie,   aan   elke   leerling   wel   een   herbevestiging   van   de   inschrijving.   
Aan  de  leerlingen  wordt  bij  het  eindrapport  naar  hun  studiekeuze  voor  het  volgend               
schooljaar  gevraagd.  Bij  twijfel  kunnen  leerlingen  ten  laatste  de  eerste  week  van  juli  alsnog                
hun   beslissing   aan   de   school   kenbaar   maken.   
Indien  deze  herbevestiging  niet  tijdig  ingediend  wordt,  wordt  dit  aanzien  als  een  uitschrijving               
uit   de   EDUGO   Scholengroep.   

4.4. 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  in  onze  school               
of   in   een   school   van   de   EDUGO   Scholengroep.   

Onze  school  heeft  het  recht  om  elke  bijkomende  inschrijving  te  weigeren  wanneer  wegens               
materiële   omstandigheden   de   vooropgestelde   maximumcapaciteit   wordt   overschreden.   

Aangezien  we  tot  een  LOP-regio  behoren  kan  onze  school  jouw  inschrijving  weigeren              
wanneer  je  je  in  de  loop  van  het  schooljaar  aanbiedt  nadat  je  door  een  andere  school                  
definitief   uitgesloten   werd.   Het   lokaal   overlegplatform   (LOP)   kan   bemiddelen.   

4.5. Vrije   leerling   
Als  je  niet  voldoet  aan  de  reglementair  vastgestelde  toelatings-  of  overgangsvoorwaarden,             
kan  je  niet  ingeschreven  worden.  Een  eventuele  inschrijving  waarbij  pas  later  blijkt  dat  niet                
voldaan  is  aan  de  reglementaire  voorwaarden,  is  nietig.  In  dit  geval  kan  je  eventueel               
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.     

  

5. Onze   school     
In   dit   onderdeel   wordt   dieper   ingegaan   op   ‘het   leren   op   school’.     

5.1. Schoolrekening   
Wat   vind   je   terug   in   de   bijdrageregeling?   
In  deel  III  van  dit  schoolreglement  vind  je  een  lijst  met  financiële  bijdragen  die  van  jou  of  je                    
ouders  kunnen  worden  gevraagd.  Deze  lijst  bevat  zowel  verplichte  als  niet-verplichte             
uitgaven.   

● Verplichte  uitgaven  zijn  uitgaven  die  jij  of  je  ouders  zeker  zullen  moeten  doen,               
bijvoorbeeld  het  betalen  van  je  schoolboeken,  het  betalen  van  kopieën,  activiteiten             
waaraan  je  verplicht  moet  deelnemen,  …  Zaken  die  de  school  exclusief  aanbiedt,              
bijvoorbeeld  examenpapier  met  het  logo  van  de  school,  koop  je  verplicht  aan  op               
school.  Er  zijn  ook  zaken  die  je  zowel  op  school  als  elders  kunt  kopen.  Je  kiest  vrij                   
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waar  je  deze  zaken  aankoopt,  maar  als  je  ze  op  school  aankoopt  dan  moeten  jij  of  je                   
ouders   de   bijdrage   betalen.   

● Niet-verplichte  uitgaven  zijn  uitgaven  voor  zaken  die  je  niet  verplicht  moet  aankopen              
of  activiteiten  waar  je  niet  verplicht  aan  moet  deelnemen,  maar  als  je  aankoopt  of                
deelneemt  dan  moeten  jij  of  je  ouders  er  wel  een  bijdrage  voor  betalen.  Voor                
sommige  kosten  vermeldt  de  lijst  vaste  prijzen,  voor  andere  worden  enkel  richtprijzen              
vermeld.  Bij  een  vaste  prijs  ligt  het  bedrag  dat  je  voor  die  zaak  of  activiteit  moet                  
betalen   vast.   Van   die   prijs   zullen   wij   niet   afwijken.   

Het  schoolbestuur  baseert  zich  voor  het  bepalen  van  de  richtprijs  op  de  prijs  die  de  zaak  of                   
de   activiteit   vorig   schooljaar   kostte.   
Deze   bijdrageregeling   werd   besproken   in   de   schoolraad.   
  

Wat   als   je   niet   deelneemt   aan   een   activiteit?   
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.     
  

Wat   als   de   activiteit   geannuleerd   wordt?   
Als   de   activiteit   geannuleerd   wordt,   zullen   we   de   kosten   terugbetalen   die   nog   te   recupereren   
zijn.   Kosten   die   niet-recupereerbaar   zijn,   verdelen   we   evenwichtig.   
  

Hoe   wordt   de   schoolrekening   betaald?   
De  school  bezorgt  aan  je  ouders  6  à  7  keer  per  schooljaar  een  schoolrekening.  We                 
verwachten  dat  deze  afrekening  tijdig  (binnen  de  14  dagen  na  verzending)en  volledig  wordt               
betaald.  Je  ouders  zijn,  ongeacht  hun  burgerlijke  staat,  hoofdelijk  gehouden  tot  betaling  van               
de  schoolrekening.  Dat  betekent  dat  we  beide  ouders  kunnen  aanspreken  tot  het  betalen               
van  de  volledige  rekening.  Als  er  tussen  je  ouders  onenigheid  bestaat  over  het  betalen  van                 
de  schoolrekening,  zal  de  school  aan  elk  van  je  ouders  een  identieke  schoolrekening               
versturen.  Zolang  het  verschuldigde  bedrag  nog  niet  volledig  betaald  is,  blijft  elke  ouder  het                
volledige  resterende  saldo  verschuldigd,  ongeacht  de  afspraken  die  je  ouders  onderling             
gemaakt   hebben.     
  

Wat   als   je   ouders   het   moeilijk   hebben   om   te   betalen?   
Indien  je  ouders  problemen  ondervinden  met  het  betalen  van  de  schoolrekening,  kunnen  zij               
contact  opnemen  met  de  directie.  We  zoeken  dan  samen,  in  overleg,  naar  een  oplossing.                
Het  is  de  bedoeling  dat  er  afspraken  worden  gemaakt  over  een  aangepaste  manier  van                
betalen  bv.  gespreid  betalen.  Wij  verzekeren  jou  en  je  ouders  een  discrete  behandeling  van                
jullie   vraag.   
  

Wat   als   je   ouders   weigeren   te   betalen?   
Als  we  vaststellen  dat  je  ouders  weigeren  de  schoolrekening  te  betalen,  zullen  we  het                
gesprek  met  hen  aangaan.  Zorgt  dat  niet  voor  een  oplossing,  dan  kunnen  we  overgaan  tot                 
het  versturen  van  een  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.   (zie    Schoolrekeningen )   
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5.2. Reclame   en   sponsoring   
Scholen  die  reclame  en  sponsoring  door  derden  toelaten,  houden  zich  aan  een  aantal               
beginselen:   

● de   verplichte   onderwijsactiviteiten   of   leermiddelen   zijn   vrij   van   reclame;   
● alle  onderwijsactiviteiten  zijn  vrij  van  reclame,  behalve  als  het  enkel  gaat  om  een               

verwijzing  naar  het  feit  van  de  tussenkomst  van  een  persoon  of  een  organisatie               
(sponsoring);   

● de  reclame  en  sponsoring  zijn  kennelijk  verenigbaar  met  de  taken  en  doelstellingen              
van   de   school;   

● de  reclame  en  sponsoring  brengen  de  objectiviteit,  de  geloofwaardigheid,  de            
betrouwbaarheid   en   onafhankelijkheid   van   de   school   niet   in   het   gedrang.   

  

5.3. Dagindeling   
Je  moet  op  school  (=  op  de   speelplaats )  zijn   vóór  het  de   eerste  keer  belt.  Dat  geldt  zowel  ’s                     
morgens   (voor   8.30   u.)   als   ’s   middags   (voor   13.05   u./13.25   u.).     
Twintig  minuten  voor  de  aanvang  van  de  lessen  voorzien  we  in  toezicht  op  het                
schooldomein.   Na   de   schooluren   is   er   geen   toezicht   voorzien.     
  

  
Omdat  de  concrete  vakantieregeling  elk  schooljaar  verschillend  is,  vind  je  de  informatie              
daarover   in   deel   III   van   dit   schoolreglement.   
    
Op  een  aantal  momenten  tijdens  het  schooljaar  organiseert  de  school  middagactiviteiten  die              
in  het  pedagogisch  project  van  de  school  kaderen.  Die  momenten  worden  tijdig              
meegedeeld.   Alle   betrokken   leerlingen   nemen   verplicht   aan   deze   middagactiviteiten   deel.     
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lesuur   Maandag  Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag   

1   8.35   8.35   8.35   8.35   8.35   

2   9.25   9.25   9.25   9.25   9.25   

speeltijd   10.15   10.15   10.15   10.15   10.15   

3   10.35   10.35   10.35   10.35   10.35   

4   11.25   11.25   11.25   11.25   11.25   

middag   12.15   12.15   12.15   12.15   12.15   

5   13.30   13.10     13.10   13.30   

6   14.20   14.00     14.00   14.20   

7   15.10   14.50     14.50   15.10   

einde   16.00   15.40     15.40   16.00   



5.4. Beleid   inzake   extra-murosactiviteiten   (ook   sportdag)   
De  school  organiseert  voor  bepaalde  klas-  of  leerlingengroepen  extra-murosactiviteiten.  Dit            
zijn  activiteiten  die  een  onderwijzende  en  opvoedende  meerwaarde  bieden  en  direct  of              
indirect  een  band  hebben  met  het  pedagogisch  project  in  het  algemeen  of  het  lesprogramma                
in  het  bijzonder.  Het  uitgangspunt  is  dat  alle  leerlingen  van  de  doelgroep  aan  deze  activiteit                 
deelnemen.  In  uitzonderlijke  gevallen  kan  de  directie  voorafgaandelijk  toestaan  dat  je  niet              
deelneemt.  Je  wordt  dan  op  een  pedagogisch  verantwoorde  manier  op  school  opgevangen              
(vrijstelling  van  schoolbezoek  is  niet  toegelaten),  wat  kan  betekenen  dat  voor  jou  activiteiten               
worden   opgezet   die   aansluiten   bij   de   aanpak   van   de   extra-murosactiviteit.   
Eventuele  kosten  voor  deze  extra-murosactiviteiten  die  aan  je  ouders  worden  doorgerekend,             
worden   vermeld   op   de   lijst   met   schoolkosten.   (zie    Schoolkosten )     
Wie  om  medische  redenen  niet  kan  deelnemen  aan  het  programma  van  de  sportdag,               
verwittigt  vooraf  de  sportleerkracht  en  zorgt  tijdig  voor  een  medisch  attest.  De  leerling  gaat                
mee  op  sportdag  in  teken  van  teambuilding  en  kan  de  hele  dag  de  klas  volgen.  Hij/zij  hoeft                   
uiteraard  niet  te  betalen  voor  de  activiteiten  maar  enkel  voor  de  autobus.  Wie  niet  tijdig  een                  
medisch   attest   voorlegt,   betaalt   wel   de   kosten   voor   de   activiteiten.     

5.5. Afwezigheid   
Zoals  je  in  de  engagementsverklaring  in  deel  I  kon  lezen,  ben  je  verplicht  om  alle  dagen                  
aanwezig  te  zijn  op  school  of  deel  te  nemen  aan  buitenschoolse  (lesvervangende)              
activiteiten.   
Elke  afwezigheid  moet  gewettigd  worden.  In  sommige  gevallen  gebeurt  dat  automatisch  als              
je  de  juiste  documenten  binnenbrengt.  Hieronder  gaan  we  dieper  in  op  verschillende              
redenen  van  afwezigheid.  Wij  vermelden  telkens  welke  formaliteiten  moeten  vervuld  worden             
en   welke   rechten   je   hebt   als   je   door   je   afwezigheid   lessen   mist.   

5.5.1. Algemene   regel   bij   afwezigheden   –   de   bewijslast   
De  algemene  regel  is  dat  je  ouders  steeds  de  school  voor  9  uur  verwittigen  wanneer  je                  
afwezig  bent.  Is  de  afwezigheid  te  voorzien  en/of  vereist  ze  het  voorafgaand  akkoord  van  de                 
school,   dan   de   reden   zo   vlug   mogelijk   mee.   

  

    

5.5.2. Je   bent   ziek   
5.5.2.1. Hoe   wettig   je   een   afwezigheid   wegens   ziekte?   

Een  verklaring  van  de  ouders  (handtekening  +  datum),  via  de  scheurbriefjes  uit  de               
schoolagenda,  volstaat  voor  een  korte  ziekteperiode  van  één,  twee  of  drie  opeenvolgende              
kalenderdagen.   Let   op:   dat   kan   maximaal   vier   keer   in   een   schooljaar.   
  

Een   medisch   attest   is   nodig:   
● zodra  je  vier  opeenvolgende  kalenderdagen  ziek  bent,  zelfs  als  één  of  meer  van  die                

dagen   geen   lesdagen   zijn;   
● wanneer  je  ouders  in  hetzelfde  schooljaar  al  vier  keer  een  korte  afwezigheid  om               

medische   redenen   zelf   gewettigd   hebben   met   een   eigen   verklaring;   
● als   je   tijdens   de   examenperiode   afwezig   bent;     
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● bij   afwezigheid   op   een   sportdag   of   bij   een   buitenschoolse   activiteit.   
  

Een  medisch  attest  is  alleen  rechtsgeldig  als  het  is  uitgereikt  door  een  geneesheer,  een                
geneesheer-specialist,  een  psychiater,  een  orthodontist,  een  tandarts  of  de  administratieve            
diensten  van  een  ziekenhuis  of  van  een  erkend  labo.  Alle  consultaties  zouden  in  de  mate                 
van   het   mogelijke   buiten   de   lesuren   moeten   plaatsvinden.    
  

● bij  afwezigheid  de  week  voor  de  start  van  de  examens  én/of  tijdens  de  examens  is                 
een  doktersattest  vereist:  bij  afwezigheid  de  dag  voor  je  eerste  examen  zal  je  de  dag                 
van  het  eerste  examen  op  school  aanwezig  moeten  zijn  en  studeer  je  het  examen                
van  de  tweede  dag.  Voor  het  examen  van  de  eerste  dag  maak  je  een  inhaalexamen.                 
Mis  je  tijdens  de  examenperiode  een  examen  door  ziekte  en  ben  je  de  volgende  dag                 
weer  aanwezig,  dan  leg  je  geen  examen  af,  maar  studeer  je  voor  het  volgende                
examen.  Beide  gemiste  examens  haal  je  nadien  in.  Ben  je  door  ziekte  afwezig  op                
vrijdag,  dan  kan  je  maandag  wel  je  examen  afleggen  en  haal  je  het  examen  van                 
vrijdag   in.     

    

5.5.2.2. Wanneer   aanvaarden   we   een   medisch   attest   niet?   
Een   medisch   attest   wordt   beschouwd   als   twijfelachtig   in   de   volgende   gevallen:   

● het  attest  geeft  zelf  de  twijfel  van  de  geneesheer  aan  wanneer  deze  schrijft  ‘dixit  de                 
patiënt’;   

● de  datum  waarop  het  attest  is  opgemaakt  valt  niet  in  de  periode  van  afwezigheid;  het                 
attest   is   geantidateerd   of   begin-   en   einddatum   werden   ogenschijnlijk   vervalst;   

● het  attest  vermeldt  een  reden  die  niets  met  de  medische  toestand  van  de  leerling  te                 
maken   heeft   zoals   bv.   de   ziekte   van   één   van   de   ouders,   hulp   in   het   huishouden,   …   

    
Een  afwezigheid  wegens  ziekte  die  gedekt  wordt  door  een  twijfelachtig  attest,  beschouwt  de               
school   als   spijbelen.   

5.5.2.3. Wanneer   lever   je   een   medisch   attest   in?   
De  verklaring  van  je  ouders  of  het  medisch  attest  moet  je  inleveren  wanneer  je  de  eerste                  
dag  terug  op  school  bent.  Als  je  langer  dan  10  opeenvolgende  lesdagen  ziek  bent,  dan  moet                  
je   het   medisch   attest   onmiddellijk   op   school   (laten)   bezorgen,   dus   vóór   je   terug   komt.   
  

Als  je  voor  eenzelfde  medische  behandeling  verscheidene  malen  afwezig  bent  op  school,              
volstaat  één  medisch  attest  met  de  verschillende  data.  Ook  als  je  dikwijls  afwezig  bent                
wegens  een  chronische  ziekte  kan  je  in  samenspraak  met  de  schoolarts  één  enkel  medisch                
attest  indienen.  Wanneer  je  dan  afwezig  bent,  is  het  niet  nodig  om  telkens  naar  een  arts  te                   
gaan,   maar   volstaat   een   verklaring   van   je   ouders.   

5.5.2.4. Wat   met   de   lessen   lichamelijke   opvoeding   die   je   mist   wegens   ziekte?   
Als  je  wegens  ziekte,  ongeval  of  specifieke  onderwijsbehoeften  niet  kan  deelnemen  aan              
bepaalde  oefeningen  of  aan  het  geheel  van  het  vak  lichamelijke  opvoeding,  dan  moet  je  aan                 
de  arts  een  ‘medisch  attest  voor  de  lessen  lichamelijke  opvoeding  en  sportactiviteiten  op               
school’  vragen.  Zo  zal  de  leerkracht  lichamelijke  opvoeding  kunnen  oordelen  wat  wel  en  wat                
niet   kan   in   de   lessen.   
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Als  je  door  ziekte,  ongeval  of  specifieke  onderwijsbehoeften  helemaal  geen  lichamelijke             
opvoeding  kan  volgen,  dan  kan  de  leraar  je  een  vervangtaak  geven.  De  klassenraad  kan                
ook  beslissen  je  een  aangepast  lesprogramma  te  geven.  Dat  wil  zeggen  dat  je  tijdens  die                 
uren  ofwel  een  ander  vak  zal  volgen,  ofwel  de  lessen  lichamelijke  opvoeding  op  een  andere                 
manier  zal  benaderen  (bv.  theoretisch).  Een  aangepast  lesprogramma  maakt  deel  uit  van  de               
eindbeoordeling.  Je  ouders  kunnen  de  vraag  stellen  naar  een  aangepast  lesprogramma             
voor  het  vak  lichamelijke  opvoeding.  De  klassenraad  zal  de  vraag  onderzoeken,  maar  deze               
maatregel   is   geen   recht.     

5.5.2.5. Wat   is   tijdelijk   onderwijs   aan   huis   (TOAH)?   
Voor  (regelmatige)  leerlingen  die  geconfronteerd  worden  met  ziekte,  ongeval  of            
moederschapsverlof  wordt  tijdelijk  onderwijs  aan  huis  (TOAH)  georganiseerd  indien  aan            
bepaalde  voorwaarden  is  voldaan.  De  klassenraad  beslist,  in  overleg  met  je  ouders,  welke               
vakken   je   tijdens   de   uren   krijgt.   TOAH   is   gratis.   
De  voorwaarden  voor  TOAH  zijn  anders  als  het  gaat  om  een  langdurige  afwezigheid  ten                
gevolge  van  een  niet-chronische  ziekte,  een  ongeval  of  moederschapsverlof  dan  wel  om              
een   veelvuldige   afwezigheid   wegens   een   chronische   ziekte.     
  

TOAH  bij  een  langdurige  afwezigheid  ten  gevolge  van  een  niet-chronische  ziekte,  een              
ongeval   of   moederschapsverlof   
Voorwaarden:   

● je   bent   meer   dan   21   kalenderdagen   ononderbroken   afwezig   op   school   (wachttijd);     
● jouw  afwezigheid  wordt  geattesteerd  door  een  arts  (niet  noodzakelijk  een            

arts-specialist).  Uit  dit  attest  blijkt  dat  je  niet  of  minder  dan  halftijds  naar  school  kan                 
gaan,   maar   wel   onderwijs   mag   krijgen.   

● je  ouders  bezorgen  de  directeur  een  schriftelijke  aanvraag  samen  met  het  medisch              
attest;   

● je   verblijft   op   10   km   of   minder   van   de   school;   
● bij  verlenging  van  de  oorspronkelijk  voorziene  afwezigheid,  is  er  geen  nieuwe             

wachttijd  en  moet  er  geen  nieuwe  aanvraag  worden  ingediend.  TOAH  loopt  verder.              
Er   is   wel   een   nieuw   medisch   attest   vereist;   

● als  je  de  lesbijwoning  op  school  (voltijds,  halftijds  of  meer  dan  halftijds)  hervat  en                
binnen  de  drie  maanden  opnieuw  afwezig  bent  wegens  ziekte  of  ongeval,  is  er  geen                
nieuwe  wachttijd  en  moet  er  geen  nieuwe  aanvraag  ingediend  worden.  TOAH  gaat              
dan   onmiddellijk   is.   Er   is   wel   een   nieuw   medisch   attest   vereist.   

  
Organisatie:   

● TOAH   kan   enkel   georganiseerd   worden   bij   jou   thuis;   
● je   krijgt   4   uur   per   week   thuis   les.   

    
TOAH   bij   een   chronische   ziekte   
Voorwaarden:   

● Een  arts-specialist  maakt  een  medisch  attest  op  dat  jouw  chronisch  ziektebeeld             
bevestigt   en   waaruit   blijkt   dat   je   onderwijs   mag   krijgen;   

● je  ouders  bezorgen  de  directeur  een  schriftelijke  aanvraag  samen  met  het  medisch              
attest.  Voor  jouw  volledige  schoolloopbaan  in  onze  school  volstaat  één  schriftelijke             
aanvraag  en  één  medisch  attest.  Bij  een  verlenging  van  de  oorspronkelijk  voorziene              
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afwezigheid  of  bij  een  nieuwe  afwezigheid  ten  gevolge  van  dezelfde  chronische             
ziekte   is   dus   geen   nieuwe   aanvraag   nodig;   

● je   verblijft   op   10   km   of   minder   van   de   school.   
  

Organisatie:   
● Je   krijgt   4   uur   TOAH   per   opgebouwde   schijf   van   9   halve   schooldagen   afwezigheid;   
● TOAH  vindt  bij  jou  thuis  plaats,  maar  kan  ook  gedeeltelijk  op  school  worden               

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

  
Als  je  aan  de  voorwaarden  van  TOAH  voldoet,  zullen  we  je  op  de  mogelijkheid  van  TOAH                  
wijzen.  Indien  je  ouders  TOAH  aanvragen,  starten  we  met  TOAH  ten  laatste  in  de                
schoolweek   die   volgt   op   de   week   waarin   we   je   aanvraag   ontvingen   en   konden   beoordelen.     

5.5.2.6. Wat   is   synchroon   internetonderwijs   (SIO)?   
Als  je  door  ziekte,  ongeval  of  moederschapsverlof  tijdelijk  (maar  minimaal  36  halve             
lesdagen)  de  lessen  niet  kan  volgen,  heb  je  mogelijk  recht  op  synchroon  internetonderwijs               
(SIO)  via  Bednet.  Dit  biedt  de  mogelijkheid  om  van  thuis  uit  via  een  internetverbinding  live                 
deel  te  nemen  aan  de  lessen,  samen  met  je  klasgenoten.  Met  vragen  hierover  kan  je  steeds                  
terecht  bij  de  directie.  We  zullen  je  ook  op  deze  optie  wijzen  wanneer  je  aan  de  voorwaarden                   
voldoet.   

    

5.5.2.7. Gebruik   van   de   lift  

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

● Je   vraagt   een   liftpasje   aan   op   het   secretariaat.   
● Je   laat   dit   liftpasje   zien   aan   elk   personeelslid   dat   erom   vraagt.   
● Je  betreedt  nooit  alleen  de  lift.  Er  is  steeds  één  iemand  bij  je  (max.  met  2  personen  in                    

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

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

  
Oneigenlijk   gebruik   van   de   lift   kan   resulteren   in   een   sanctie.      

5.5.3. Je   moet   naar   een   begrafenis   of   huwelijk   
Je  mag  steeds  afwezig  zijn  voor  de  begrafenis  of  huwelijksplechtigheid  van  een  familielid  of                
van  iemand  die  bij  jou  thuis  inwoonde.  Je  bezorgt  ons  dan  vooraf  een  verklaring  van  je                  
ouders,   een   overlijdensbericht   of   een   huwelijksaankondiging.     

5.5.4. Je   bent   (top)sporter   
Als  je  een  topsportstatuut  hebt  (A  of  B),  kan  je  maximum  40  halve  lesdagen  afwezig  blijven                  
om  deel  te  nemen  aan  stages,  tornooien  en  wedstrijden.  Dit  geldt  niet  voor  het  volgen  van                  
wekelijkse   trainingen.     
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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  hiervoor  maximaal  130  halve  lesdagen  afwezig  blijven.  Je                
mag   niet   afwezig   zijn   voor   wekelijkse   trainingen.   

5.5.5. Je   hebt   een   topkunstenstatuut   
Als  je  een  topkunstenstatuut  hebt  (A  of  B)  kan  de  selectiecommissie  je  het  recht  geven  om                  
een  aantal  halve  lesdagen  afwezig  te  zijn  zodat  je  kan  deelnemen  aan  wedstrijden,  stages                
of   andere   activiteiten   die   aansluiten   bij   je   discipline.   

5.5.6. Je   bent   zwanger   
Als  je  zwanger  bent,  heb  je  recht  op  moederschapsverlof,  dat  is  maximaal  één  week                
gewettigde  afwezigheid  vóór  de  vermoedelijke  bevallingsdatum  en  maximaal  negen  weken            
na  de  bevalling.  De  schoolvakanties  schorten  dit  verlof  niet  op.  Tijdens  die  afwezigheid  kom                
je  in  aanmerking  voor  tijdelijk  onderwijs  aan  huis  en  synchroon  internetonderwijs  (zie   Wat  is                
tijdelijk   onderwijs   aan   huis   (TOAH)?    en    Wat   is   synchroon   internetonderwijs   (SIO)? ).   
  

5.5.7. Je   bent   afwezig   om   één   van   de   volgende   redenen   
● je   moet   voor   een   rechtbank   verschijnen;   
● de   school   is   door   overmacht   niet   toegankelijk   of   bereikbaar;   
● je  bent  onderworpen  aan  een  maatregel  opgelegd  in  het  kader  van  de  bijzondere               

jeugdzorg   of   de   jeugdbescherming;   
● je  moet  proeven  afleggen  voor  de  examencommissie  van  de  Vlaamse            

Gemeenschap;   
● je   werd   preventief   geschorst;   
● je   werd,   bij   wijze   van   tuchtmaatregel,   tijdelijk   of   definitief   uitgesloten;   
● je  neemt,  als  lid  van  de  raad  van  bestuur  of  van  de  algemene  vergadering,  deel  aan                  

activiteiten   verbonden   aan   het   lidmaatschap   van   de   Vlaamse   Scholierenkoepel;   
● je  wenst  de  feestdagen  die  inherent  zijn  aan  je  –  door  de  grondwet  erkende  –                

levensbeschouwelijke  overtuiging  te  beleven.  Je  ouders  moeten  dit  wel  vooraf  en             
schriftelijk  melden  aan  de  school.  De  volgende  feestdagen  komen  hiervoor  in             
aanmerking:   

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

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

● Orthodoxe  Kerk  (enkel  voor  de  jaren  waarin  het  orthodox  paasfeest  niet  samenvalt              
met   het   katholieke   feest):   paasmaandag,   Hemelvaart   (1   dag)   en   Pinksteren   (1   dag)   

  

5.5.8. Je   hebt   de   toestemming   van   de   school   om   afwezig   te   zijn   
Voor  alle  afwezigheden  die  niet  in  de  vorige  punten  staan  (bv.  persoonlijke  redenen,               
schoolvervangende  projecten,  …)  heb  je  de  toestemming  van  de  school  nodig.  Daarvoor              
moet  je  je  wenden  tot  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde.  Je  hebt  dus  geen  recht  op  deze                   
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afwezigheden.  Als  je  de  toestemming  krijgt,  moet  je  wel  steeds  een  door  de  school                
gevraagd   verantwoordingsstuk   binnen   brengen.   

5.5.9. Wat   als   je   afwezig   bent   tijdens   evaluaties,   examens,   overhoringen,   
klasoefeningen   of   persoonlijke   taken?   

Als  je  om  welke  reden  dan  ook  niet  aan  een  overhoring,  klasoefening  of  persoonlijk  werk                 
kan  deelnemen,  kan  je  verplicht  worden  die  achteraf  te  maken.  Je  neemt  zelf  contact  op  met                  
je   vakleerkracht   (binnen   de   twee   weken).   
    
Als  je  gewettigd  afwezig  was  bij  één  of  meer  examens,  beslist  de  directeur  of  zijn                 
afgevaardigde   samen   met   de   klassenraad   of   je   de   gemiste   examens   moet   inhalen.     
Hij  beslist  dan  ook  hoe  en  wanneer  dat  zal  gebeuren.  We  brengen  in  dat  geval  je  ouders  op                    
de   hoogte.   
    
Bij  afwezigheid  de  week  voor  de  start  van  de  examens  én/of  tijdens  de  examens  is  een                  
doktersattest  vereist:  bij  afwezigheid  de  dag  voor  je  eerste  examen  zal  je  de  dag  van  het                  
eerste  examen  op  school  aanwezig  moeten  zijn  en  studeer  je  het  examen  van  de  tweede                 
dag.  Voor  het  examen  van  de  eerste  dag  maak  je  een  inhaalexamen.  Mis  je  tijdens  de                  
examenperiode  een  examen  door  ziekte  en  ben  je  de  volgende  dag  weer  aanwezig,  dan  leg                 
je  geen  examen  af,  maar  studeer  je  voor  het  volgende  examen.  Beide  gemiste  examens                
haal  je  nadien  in.  Ben  je  door  ziekte  afwezig  op  vrijdag,  dan  kan  je  maandag  wel  je  examen                    
afleggen   en   haal   je   het   examen   van   vrijdag   in.     
  

Spijbelen   voor   bv.   een   toets   heeft   tot   een   nul   en   een   strafsessie   tot   gevolg.     

5.5.10. Spijbelen   kan   niet   
Hierboven  heb  je  kunnen  lezen  in  welke  gevallen  je  op  school  gewettigd  afwezig  kan  zijn.                 
Leren  en  schoollopen  kunnen  soms  om  diverse  redenen  als  lastige,  minder  leuke              
opdrachten  ervaren  worden.  Blijf  echter  niet  zomaar  weg  uit  school.  Spijbelen  voor  bv.  een                
toets  heeft  een  nul  en  een  strafsessie  tot  gevolg.  Spijbelen  kan  niet!  Wij  willen  je  er  bij                   
moeilijkheden,  samen  met  het  CLB,  weer  bovenop  helpen.  Daarvoor  rekenen  we  ook  op               
jouw  positieve  ingesteldheid  bij  onze  begeleidingsinspanning.  Van  zodra  je  dossier  wordt             
beschouwd  als  zorgwekkend,  speelt  de  school  jouw  dossier  door  naar  het  ministerie  van               
Onderwijs  en  Vorming.  Onze  school  heeft  een  protocol  afgesloten  met  de  politie.  (zie               
Samenwerking   met   de   politie )   
Als  je  de  school  verlaat  zonder  je  af  te  melden  op  het  secretariaat  om  welke  reden  dan  ook,                    
dan   spijbel   je.   Een   toestemming   nadien   vanwege   je   ouders   verandert   hier   niets   aan.   
    
Als  je  niet  meewerkt  aan  onze  begeleidingsinspanningen,  kan  de  directeur  beslissen  om  je               
uit  te  schrijven,  bijvoorbeeld  omdat  je  blijft  spijbelen  of  omdat  het  voor  de  school  al  een  hele                   
tijd   niet   duidelijk   is   waar   je   bent.   

5.6. Persoonlijke   documenten   
5.6.1. De   schoolbenodigdheden   

De   leerlingen   van   het   derde   jaar   kunnen   hun   boeken   kopen   via   de   school.   
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De  leerlingen  van  de  andere  jaren  kunnen  hun  boeken  onderling  doorverkopen.  Geraken  ze               
niet  aan  de  nodige  boeken,  dan  kunnen  ze  die  bestellen  via  de  school.  Details  hierover                 
krijgen   ze   in   juni.   
De  hand-  en  werkboeken,  de  schoolagenda,  toetsen-  en  takenblokken  worden  bij  het              
afhalen   op   school   contant   betaald.   
De  overige  schoolbenodigdheden  zoals  notitieschriften,  mappen,  tekengerei,  ...  schaffen  de            
leerlingen   zelf   aan.   Elke   leraar   vermeldt   in   de   eerste   les   wat   er   nodig   is   voor   zijn/haar   vak.      

5.6.2. De   schoolagenda   
De  schoolagenda  is  tweeledig:  je  hebt  een  digitale  agenda  via  Smartschool  en  een  papieren                
agenda.   

● De  vakleerkrachten  vullen  de  lesonderwerpen  aan  in  de  digitale  agenda.  Ook  taken,              
mee  te  brengen  materiaal,  toetsen,  opdrachten,  …  worden  door  de  leerkracht  in  de               
digitale   agenda   genoteerd.   

● Elke  toets,  taak,  opdracht,  …  wordt  ook  in  de  klas  meegedeeld.  Je  noteert  de                
instructies  van  de  leerkracht  in  je  papieren  planningsagenda.  In  het  geval  van  twijfel               
geldt  steeds  de  deadline  die  in  de  klas  afgesproken  werd  en  in  de  papieren  agenda                 
genoteerd   werd.   

● Was  je  afwezig  dan  kan  je  via  de  digitale  agenda  snel  nagaan  welke  lesonderwerpen                
je  gemist  hebt  en  welke  taken  of  toetsen  je  moet  inhalen  en  maak  je  hierover                 
afspraken  met  de  vakleerkracht.  Ook  speciale  dagen  (uitstappen,  vrije  dagen,            
activiteiten)   kan   je   terugvinden   in   de   digitale   agenda.   

● De  kaft  van  de  papieren  agenda  wordt  niet  beschreven.  Stickers  en  andere              
aantekeningen  die  niets  met  de  school  te  maken  hebben,  horen  niet  thuis  in  je                
agenda.   

● Je  bent  verplicht  je  papieren  agenda  elke  dag  bij  te  hebben.  Op  verzoek  van  een                 
personeelslid   dien   je   hem   onmiddellijk   te   overhandigen.   

● Je  papieren  agenda  kan  je  gebruiken  als  planningsinstrument.  Je  vindt  er  al  je               
persoonlijk  werk  in  terug  en  je  beschikt  wekelijks  over  een  schema  waarop  je  kan                
plannen   wanneer   je   welke   taken   zal   uitvoeren.   

● Je  papieren  agenda  is  ook  een  communicatiemiddel.  Er  is  ruimte  voorzien  voor  het               
melden  van  afwezigheden,  vergeten  materiaal,  aanwezigheid  in  de  remediëring  of  in             
de  avondstudie,  …  Er  kunnen  ook  opmerkingen  geschreven  worden,  zowel  door  de              
school  als  door  de  ouders.  We  vragen  om  opmerkingen  steeds  te  laten              
ondertekenen.   De   leerkracht   die   de   opmerking   noteerde   volgt   het   ondertekenen   op.   

● Werd  je  aangeduid  om  op  het  einde  van  het  schooljaar  je  notities  in  te  dienen  dan                  
dien  je  ook  je  schoolagenda  in.  De  andere  leerlingen  hoeven  de  schoolagenda  niet  te                
bewaren   na   afloop   van   het   schooljaar.    
  

5.6.3. De   notitieschriften   
Je  moet  je  notitieschriften  steeds  nauwgezet  en  volledig  invullen.  Elke  vakleraar  zal  duidelijk               
zeggen  welke  leerstof  en  oefeningen  er  moeten  genoteerd  worden  en  hoe  dit  moet               
gebeuren.  Hij/zij  zal  geregeld  de  notitieschriften  nakijken.  Bij  een  langdurige  gewettigde             
afwezigheid  helpen  andere  leerlingen  van  de  klas  om  de  notities  van  de  afwezige  leerling  bij                 
te   werken.   
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Zijn  je  schriften  op  het  einde  van  het  schooljaar  niet  in  orde,  dan  kan  de  school  je  verplichten                    
om   die   op   school   te   komen   bijwerken.     

5.6.4. Het   persoonlijk   werk   
Inoefen-  en  verwerkingsopdrachten  moet  je  zorgvuldig  en  individueel  maken.  Bovendien            
moet  je  ze  op  de  afgesproken  dag  indienen.  Een  vakleraar  kan  oefeningen  opgeven  die  in  je                  
schrift  moeten  gemaakt  worden.  De  vakleerkracht  bepaalt  op  welke  manier  de  opdrachten              
mogen   ingediend   worden   vb.   op   papier,   uploadzone   smartschool,   via   mail,...   
Je  persoonlijk  werk  wordt  door  de  vakleerkrachten  gecontroleerd.  Als  op  het  einde  van  het                
schooljaar  blijkt  dat  het  niet  volledig  in  orde  is,  dan  kan  je  verplicht  worden  om  naar  school                   
te   komen   om   alles   bij   te   werken.   

5.6.5. De   rapporten   
In   de   loop   van   het   schooljaar   krijg   je   op   vooraf   vastgestelde   tijdstippen   rapporten:   

● maandrapporten:   het   resultaat   van   je   prestaties   voor   dagelijks   werk;   
● semesterrapporten:   een   globaal   overzicht   van   je   prestaties   het   voorbije   semester;   
● een   virtueel   jaarrapport   (voor   de   paasvakantie);   
● een   eindrapport:   de   synthese   van   het   voorbije   jaar   met   de   eindbeoordeling.   

De  rapporten  en  de  resultaten  van  je  evaluaties  zijn  steeds  digitaal  te  raadplegen  via                
Smartschool.  Het  is  de  bedoeling  dat  je  alle  rapporten  laat  ondertekenen  door  een  van  je                 
ouders  en  dat  je  elk  rapport  na  het  weekend  opnieuw  indient  bij  je  titularisteam.  Op  het                  
einde   van   het   schooljaar   krijg   je   alle   rapporten   mee   naar   huis.   

5.6.6. Het   bewaren   van   documenten   (op   school)   
Om  de  onderwijsinspectie  inzicht  te  verschaffen  in  de  wijze  waarop  het  onderwijsproces  in               
een  onderwijsinstelling  evolueert  en  in  het  studiepeil  dat  wordt  bereikt,  dienen  onder  meer               
documenten  ter  beschikking  te  staan  die  verwijzen  naar  de  uitvoering  van  de  goedgekeurde               
leerplannen.   In   dit   verband   moet   de   school:   

● met   betrekking   tot   alle   regelmatige   leerlingen   bewaren;   
● alle  documenten  inzake  evaluatiebeurten  die  de  basis  hebben  gevormd  voor  de             

studiebekrachtiging  (kopijen  van  schriftelijke  examens  en  proeven,  evenals  de           
opgave  van  mondelinge  examens  en  proeven,  afgenomen  in  de  loop  van  of  op  het                
einde   van   het   schooljaar);   

● per  structuuronderdeel  van  3  regelmatige  leerlingen  naar  keuze  de  notities,  de             
schoolagenda,  de  inoefen-  en  verwerkingsopdrachten  (schriftelijk  en  digitaal)          
bewaren.   

De   school   bewaart   dit   alles   tot   31   augustus   van   het   volgende   schooljaar.   
    
Hoe   organiseren   we   dit   praktisch?   

● Tijdens  het  schooljaar  worden  3  leerlingen  verwittigd  van  wie  de  notities  op  school               
bewaard  zullen  worden.  De  aangeduide  leerlingen  brengen  na  de  examenperiode  op             
het  einde  van  het  schooljaar  al  deze  documenten  naar  school.  Deze  documenten              
worden  door  elke  vakleraar  gecontroleerd  op  volledigheid  vooraleer  naar  het  archief             
van   de   school   te   verhuizen.   

● Als  de  school  je  aanduidt  om  je  documenten  in  te  dienen,  kan  je  dat  niet  weigeren.                  
Zijn  je  schriften  op  het  einde  van  het  schooljaar  niet  in  orde,  dan  kan  de  school  je                   
verplichten   om   die   op   school   te   komen   bijwerken.   
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5.7. Leerlingenbegeleiding:   samenwerking   met   het   CLB     
Als  school  hebben  wij  de  opdracht  om  voor  elke  leerling  in  kwaliteitsvolle              
leerlingenbegeleiding   te   voorzien.   
Dit  doen  wij  door  met  onze  zorg  op  school  in  te  zetten  op  maximale  ontplooiingskansen  voor                  
al  onze  leerlingen.  We  vertrekken  vanuit  hun  talenten  en  wat  ze  al  kunnen,  rekening                
houdend   met   specifieke   onderwijsbehoeften.   (zie    Coördinatoren )   
    
De  school  werkt  samen  met  het  CLB  op  basis  van  concrete  afspraken  over  de                
dienstverlening   tussen   de   school   en   CLB:   

● De  contactpersoon  (vaste  CLB-medewerker  voor  onze  school)  neemt  deel  aan  de  cel              
leerlingenbegeleiding  op  onze  school.  Ook  de  CLB-arts  en  de  paramedisch            
medewerker   maken   deel   uit   van   het   vast   CLB-team.   

● Samen  met  de  zorgcoördinator  worden  zorgvragen  allerhande  in  de  cel            
leerlingenbegeleiding  besproken  en  geanalyseerd.  Er  wordt  een  aanpak  binnen  de            
school  voorgesteld  of  uitgewerkt,  in  gedeelde  zorg,  voor  en  met  de  leerling,  in               
samenspraak   met   de   ouders   en   leerkrachten.   

● Wanneer  er  meer  nodig  is  om  tot  een  antwoord  te  komen,  bespreekt  de               
contactpersoon  de  vraag  in  het  wekelijks  CLB-team  op  dinsdagnamiddag.  Vanuit  het             
team   gaat   de   vraag   naar   een   trajectbegeleider.   

● De  trajectbegeleider  leidt  het  daaropvolgend  diagnostisch  en/of  begeleidingstraject.          
Hiervoor  gaat  hij/zij  in  overleg  met  alle  betrokkenen,  bespreekt  een  advies  en  samen               
geven  ze  de  aanpak  die  de  leerling  nodig  heeft,  concreet  vorm.  Verdere  opvolging               
wordt  opgenomen  door  de  contactpersoon.  (zie   CLB  (Centrum  voor           
Leerlingenbegeleiding) )     

  

5.8. De   begeleiding   bij   je   studies   
In  onze  school  opteren  we  voor  een  actieve  leerlingenbegeleiding.  Dit  geïntegreerd  beleid              
omvat   4   begeleidingsdomeinen:   

● De   onderwijsloopbaan.  
● Leren   en   studeren.   
● Psychisch   en   sociaal   functioneren.   
● Preventieve   gezondheidszorg.   

  
De  school  voorziet  een  brede  basiszorg  en  verhoogde  zorg  voor  leerlingen  die  het  nodig                
hebben.   
De  brede  basiszorg  is  de  fase  in  het  zorgcontinuüm  waarbij  de  school  vanuit  een  visie  op                  
leerlingenbegeleiding  de  ontwikkeling  van  alle  leerlingen  binnen  de  4  begeleidingsdomeinen            
stimuleert   door:   

● Een   krachtige   leeromgeving   aan   te   bieden.   
● De   leerlingen   systematisch   op   te   volgen.   
● Actief   te   werken   aan   het   verminderen   van   risicofactoren.   
● Beschermende   factoren   te   versterken.   
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Het  hele  schoolteam,  ouders  en  leerlingen  krijgen  inspraak  in  dit  beleid  zodat  het  door                
iedereen  gedragen  is.  Leerlingenbegeleiding  maakt  integraal  deel  uit  van  het            
onderwijsgebeuren.  Bij  de  ontwikkeling  van  het  beleid  op  leerlingenbegeleiding  houdt  de            
school   rekening   met   de   noden   van   zijn   leerlingenpopulatie   en   de   schoolse   context.     
In  haar  beleid  neemt  de  school  ook  op  hoe  het  schoolteam  verder  geprofessionaliseerd               
wordt   in   leerlingenbegeleiding.   
De  begeleiding  wordt  gerealiseerd  door  verschillende  personen  en  instanties:  leerkrachten,            
titularisteam,   graadcoördinatoren,   CLB-medewerkers,   …   

  

5.8.1. Het   titularisteam   
Het   werk   van   het   titularisteam   kent   verschillende   aspecten:   

● de   leerlingen   op   de   eerste   schooldag   goed   onthalen   en   informeren;   
● open   staan   voor   hun   vragen   en   problemen;   
● als   eerste   aanspreekpunt   fungeren   bij   de   leerlingenbegeleiding;   
● aandacht   hebben   voor   de   verhoudingen   binnen   de   klas;   
● de   leerlingen   stimuleren   voor   acties   op   school   (vastenactie,…);   
● er  voor  zorgen  dat  de  schriften  van  langdurig  zieke  leerlingen  door  medeleerlingen              

bijgehouden   worden;   
● de  leerlingen  met  zwakke  scores  (zowel  cijfers  als  attitudes)  informeren  over  hun              

situatie   en   hen   motiveren   om   tot   betere   resultaten   te   komen;   
● zorgen   voor   een   tijdige   en   correcte   verwerking   van   de   klasadministratie;   
● de   klassenraden   en   de   deliberaties   voorbereiden;   
● ouders   informeren   over   de   school-   en   de   klasorganisatie;   
● een  overzicht  geven  van  de  situatie  van  de  leerling  aan  ouders:  resultaten,  attitudes,               

vorderingen,   mogelijkheden   en   beperkingen;   
● zorgen   voor   een   goede   communicatie   over   het   klasgebeuren.   

    

5.8.2. De   begeleidende   klassenraad   
De  begeleidende  klassenraad  bestaat  tenminste  uit  de  leraars  die  dit  schooljaar  bij  je               
opleiding  betrokken  zijn  en  wordt  voorgezeten  door  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde.  Er               
kunnen  ook  raadgevende  leden  aanwezig  zijn  zoals  iemand  van  het  begeleidend  CLB,  het               
ondersteunend   personeel,   iemand   van   de   leerlingenbegeleiding,...   
    
De  begeleidende  klassenraad  legt  voor  elke  leerling  een  pedagogisch  dossier  aan  waarvan              
de  inhoud  groeit  met  het  verblijf  van  de  leerling  op  school.  Het  dossier  wordt  aangelegd  met                  
het  oog  op  leerlingenbegeleiding  en  de  deliberatie.  Het  stelt  de  school  en  het  lerarenteam  in                 
staat  signalen  op  te  vangen,  bruikbare  gegevens  te  verzamelen  en  waarneembare             
gedragingen   te   inventariseren.   
    
De  begeleidende  klassenraad  bespreekt  regelmatig  de  leerresultaten,  de  attitudes  en            
eventuele  (leer)moeilijkheden  van  de  leerlingen.  Deze  besprekingen  leiden  tot  de  meest             
adequate  begeleiding  (remediëring,  avondstudie,  studiecoaching,  ondersteuningsnetwerk,        
…)  van  de  leerling  en  zij  bieden  een  waarborg  voor  een  optimale  oriëntering,  dit  in                 
samenspraak   met   het   CLB.      
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5.8.3. Cel   leerlingenbegeleiding   
In  de  cel  leerlingenbegeleiding  wordt  enerzijds  denkwerk  verricht  over  pedagogische            
concepten  en  ideeën  ter  preventie  van  probleemgevallen.  Anderzijds  worden  individuele            
probleemsituaties  besproken  zodat,  in  onderling  overleg,  naar  oplossingen  voor  optimale            
begeleiding   kan   gezocht   worden.   
Directie,  graadcoördinatoren,  zorgbegeleider  en  CLB-medewerkers  (vraaggestuurd)  maken         
hiervan   deel   uit.   (zie    Coördinatoren )   
  

5.8.4. 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.   

5.8.4.1. Bij   specifieke   onderwijsbehoeften,   ziekte   of   ongeval   

Als  je  specifieke  onderwijsbehoeften  hebt,  kunnen  jij  en  je  ouders  dit  melden  aan  de  directie.                 
Specifieke  onderwijsbehoeften  is  een  breed  begrip.  Het  betekent  dat  je  mee  als  gevolg  van                
een  fysieke,  verstandelijke  of  zintuiglijke  beperking  niet  zomaar  aan  het  gewone             
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,  aangepaste  doelstellingen,  een  spreiding  van  het  lesprogramma,  …  We             
werken   hiervoor   samen   met   het   CLB.   
Als  je  wegens  specifieke  onderwijsbehoeften,  ziekte  of  ongeval  één  of  meer  vakken  (tijdelijk)               
niet  kan  volgen,  kan  de  klassenraad  vervangende  activiteiten  geven.  Dat  kan  betekenen  dat               
je  een  vak  op  een  andere  manier  zal  benaderen  (bv.  meer  theoretisch)  of  dat  je  een  ander                  
vak   zal   volgen.   
In  uitzonderlijke  gevallen  kan  de  klassenraad  je  om  medische  redenen  toestaan  het             
lesprogramma  over  twee  schooljaren,  of  het  programma  van  een  graad  over  drie              
schooljaren  te  spreiden.  De  klassenraad  beslist  dan  welke  vakken  in  welk  jaar  worden               
gevolgd  en  zal  je  ook  tussentijds  evalueren.  Naargelang  het  geval  krijg  je  dan  op  het  einde                  
van  het  1ste  leerjaar  of  op  het  einde  van  het  1ste  en  het  2de  leerjaar  geen                  
oriënteringsattest,  maar  enkel  een  attest  van  regelmatige  lesbijwoning.  Tegen  dat  attest  kan              
je   niet   in   beroep   gaan.   
  

5.8.4.2. Als  je  een  bijkomend  studiebewijs  wil  behalen  (enkel  in  scholen  met  een              
derde   graad)   

Als  je  een  bijkomend  studiegetuigschrift  of  diploma  van  secundair  onderwijs  wil  behalen  (=               
een  bijkomende  kwalificatie)  kan  de  klassenraad  beslissen  om  je  een  vrijstelling  toe  te               
kennen.  Dat  kan  enkel  op  voorwaarde  dat  je  de  vakken  of  leerinhouden  al  eerder  hebt                 
gevolgd  én  al  over  een  studiegetuigschrift  of  diploma  van  secundair  onderwijs  beschikt.  De               

Schoolreglement   EDUGO   campus   De   Toren 21   



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

5.8.5. De   evaluatie   
  

5.8.5.1. Het   evaluatiesysteem  

Dagelijks   werk   
Een  evaluatie  van  je  dagelijks  werk  kan  de  beoordeling  zijn  van  je  oefeningen  in  de  klas,  je                   
inoefen-  en  verwerkingsopdrachten,  je  resultaten  van  overhoringen  (kleine  toetsen,  grote            
toetsen  en  herhalingstoetsen),  je  medewerking  aan  het  lesgebeuren  en  opdrachten,  de             
beoordeling  van  je  groepswerk,enz.  De  leraar  kan  steeds  onaangekondigd  overhoren  over             
de  leerstof  van  de  vorige  les.  Overhoringen  die  betrekking  hebben  op  leerstof  van  meer  dan                 
één   les,   worden   door   de   leraar   vooraf   meegedeeld.   
    

Examens   
Zowel  in  de  tweede  als  in  de  derde  graad  zijn  er  examenperiodes  in  december  en  in  juni.                   
Voor  de  paasvakantie  is  de  examenperiode  verschillend  voor  alle  jaren.  Op  deze  manier  is                
er  een  opbouw  in  het  zelfstandig  leren  verwerken  van  de  leerstof  en  groeit  ook  het  volume                  
van   het   leerstofpakket   stelselmatig   aan.   

● Het  derde  jaar  heeft  een  volledige  reeks  paasexamens.  De  leerstof  van  het  tweede               
trimester   valt   weg   voor   de   examenperiode   in   het   derde   trimester.   

● Het  vierde  jaar  heeft,  afhankelijk  van  de  studierichting,  paasexamens  voor  vier  of  vijf               
vakken.  De  leerstof  van  het  tweede  trimester  valt  weg  voor  de  examenperiode  in  het                
derde   trimester.   

● Voor  het  vijfde  jaar  zijn  er,  afhankelijk  van  de  studierichting,  twee  of  drie  partiële                
examens.  De  leerstof  van  de  partiële  examens  valt  niet  weg  op  het  einde  van  het                 
tweede   semester.   

● Het  zesde  jaar  heeft  geen  paasexamens.  Op  het  einde  van  het  tweede  semester               
moet   alle   leerstof   van   januari   t.e.m.   juni   gekend   zijn.   

    
Permanente   evaluatie   

Voor  een  aantal  vakken  heb  je  geen  examens.  Voor  deze  vakken  heb  je  een  permanente                 
evaluatie   (zie   rapport).   
    

Evaluatie   van   je   attitudes   
De  vakleerkrachten  hebben  de  mogelijkheid  om  via  de  vakcommentaren  hun  mening  te              
geven  over  de  leef-  en  leerhouding  tijdens  hun  lessen.  Algemene  opmerkingen  over  je  leer-                
en  leefhouding  kunnen  gemaakt  worden  door  de  klassenraad.  De  titularisteam  zorgt  ervoor              
dat   deze   klassenraadcommentaren   op   je   rapport   verschijnen.   

5.8.5.2. Examens   en   puntenverdeling   

Examens   
Tijdens  de  examenperiodes  passen  wij  het  halvedagsysteem  toe.  De  ene  halve  dag  leg  je                
examens  af.  De  andere  halve  dag  mag  je  de  komende  examens  voorbereiden.  We  gaan  er                 
van  uit  dat  je  ’s  namiddags  thuis  studeert.  Mocht  je  op  school  willen  studeren  dan  geef  je  dit                    
tijdig   aan   bij   de   bevraging.   
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Vanaf  het  vierde  jaar  kan  je  in  juni  mondelinge  examens  hebben.  Voor  de  mondelinge                
examens  geldt  een  aparte  planning  die  door  de  vakleerkracht  wordt  opgemaakt  en  een  apart                
reglement.   Je   krijgt   deze   regeling   minstens   twee   weken   op   voorhand.   
    
Tijdens  de  examens  berg  je  je  schrijfgerief  op  in  een  doorzichtige  pennenzak  of  in  een                 
plastic  zakje.  Je  plaatst  je  boekentas  vooraan  in  het  lokaal.  Indien  je  een  GSM  bij  je  hebt,                   
leg  je  die  duidelijk  zichtbaar  en  uitgeschakeld  op  de  hoek  van  de  bank.  Dit  geldt  ook  voor                   
alle  andere  digitale  hulpmiddelen:  smartphones,  smartwatches,  …  Als  je  een  grafische             
zakrekenmachine  gebruikt,  moet  je  die  zelf  in  examenstand  zetten  indien  dit  gevraagd  wordt               
door   de   toezichthouder.   
    
Als  je  examens  hebt  gemist  kan  je  verplicht  worden  om  die  in  te  halen.  In  dat  geval  nemen  jij                     
of   je   ouders   contact   op   met   het   secretariaat   voor   de   verdere   planning.   
    

Puntenverdeling   
In  de  tweede  graad  bestaat  het  schooljaar  uit  drie  trimesters.  In  de  derde  graad  bestaat  het                  
uit  twee  semesters.  De  puntenverdeling  over  de  verschillende  jaargedeelten  vind  je  in  de               
onderstaande  tabel.  De  puntenverhouding  van  dagelijks  werk  tot  examens  is  verschillend             
per   jaar.   In   de   hogere   jaren   weegt   het   examen   meer   door   dan   in   de   lagere.     

  

Schoolreglement   EDUGO   campus   De   Toren 23   
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Voor  de  moderne  vreemde  talen  is  er  enkel  permanente  evaluatie.  De  evaluatie,  die  enkel                
meetelt  voor  dagelijks  werk,  wordt  opgesplitst  in  bouwstenenen  communicatieve  opdrachten.            
In  de  hogere  jaren  neemt  het  aandeel  voor  de  communicatieve  opdrachten  in  de  evaluaties                
toe.   
  

Rapporten   
Wij  voorzien  in  alle  jaren  7  maandrapporten  (MR).  Er  zijn  3  maandrapporten  in  het  eerste                 
trimester,  2  in  het  tweede  en  2  in  het  derde.  De  maandrapporten  zijn  opgevat  als  rapporten                  
die  per  trimester  aangroeien.  Op  maandrapport  3  zie  je  bijvoorbeeld  de  totaalsom  van               
maandrapport   1,   2   en   3.     
Er  zijn  drie  trimesterrapporten  (TR)  in  de  tweede  graad  en  twee  semesterrapporten  (SR)  in                
de  derde  graad.  Op  deze  rapporten  zijn  zowel  de  resultaten  voor  dagelijks  werk  als  voor                 
examens   vermeld.     
Vóór  de  paasvakantie  krijg  je  een  virtueel  jaarrapport  (VJ).  Dit  rapport  geeft  je  een  indicatie                 
van  je  eindresultaat  op  basis  van  je  voorbije  prestaties.  Het  resultaat  is  louter  speculatief                
omdat  de  berekeningen  ervan  uitgaan  dat  je  prestatie  voor  de  juni-examens  hetzelfde  is  als                
je   prestatie   voor   de   kerstexamens.     
Tot  slot  is  er  een  jaarrapport  (JR)  voor  elke  leerling.  Dit  rapport  wordt  van  een  commentaar                  
of   een   advies   voorzien   door   de   voltallige   klassenraad.   
  

Alternatieve   beoordeling   
De  directeur  kan  beslissen  dat  je  op  een  andere  dan  de  voorgeschreven  manier               
ondervraagd  wordt.  Dit  kan  voortvloeien  uit  een  begeleidingsplan  in  overleg  met  de              
begeleidende  klassenraad  of  met  een  uitzonderlijke  situatie  (bv.  je  bent  niet  in  staat  om  te                 
schrijven,   je   kan   niet   op   school   aanwezig   zijn   omdat   je   langdurig   in   therapie   bent,   …).   

5.8.5.3. Fraude   

Elk  gedrag  in  het  kader  van  de  beoordeling  van  een  vak  waardoor  je  het  vormen  van  een                   
juiste  beoordeling  onmogelijk  maakt  of  poogt  te  maken,  wordt  beschouwd  als  een              
onregelmatigheid.  We  denken  bv.  aan:  spieken,  plagiaat,  het  gebruik  van  niet-toegelaten             
materialen,  technieken  en  hulpmiddelen,  …  Zo  wordt  onder  een  onregelmatigheid  ook             
verstaan  het  zonder  duidelijke  bronvermelding  geheel  of  gedeeltelijk  overnemen  van            
gegevens  bij  schriftelijke  opdrachten  zoals  projecten.  Ook  het  onaangekondigd  verlaten  van             
de   klas   of   van   de   school   voor   een   toets   of   een   examen   is   een   onregelmatigheid.  
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.     
Na  de  vaststelling  van  het  personeelslid  van  de  school,  zal  jij  steeds  gehoord  worden.  Indien                 
je  dit  wenst  kunnen  je  ouders  tijdens  dit  gesprek  aanwezig  zijn.  De  bewijsstukken  worden                
verzameld.  Het  verslag  van  jouw  verhoor  en  de  verklaring  van  het  personeelslid  van  toezicht                
worden  er  in  opgenomen.  Dit  alles  wordt  aan  de  klassenraad  bezorgd.  De  klassenraad               
oordeelt  of  de  vastgestelde  onregelmatigheid  kan  worden  beschouwd  als  fraude  en  deelt              
zijn   beslissing   zo   snel   mogelijk   mee   aan   jou   en   je   ouders.   
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Het  plegen  van  fraude  tijdens  een  proef  of  examen  kan  tot  gevolg  hebben  dat  je  voor  de                   
bewuste  proef  het  cijfer  nul  krijgt.  Wanneer  de  onregelmatigheid  pas  aan  het  licht  komt  op                 
het  moment  dat  er  reeds  een  getuigschrift  of  diploma  werd  uitgereikt,  dan  kan  de  school,                 
ongeacht  het  moment  waarop  de  onregelmatigheid  wordt  vastgesteld,  de  afgeleverde            
getuigschriften  en  diploma’s  terugvorderen.  Dit  zal  gebeuren  wanneer  de  fraude  zo  ernstig  is               
dat  de  behaalde  resultaten  nietig  zijn  en  de  genomen  beslissing  als  juridisch  onbestaande               
moet   worden   geschouwd.   
Het  vaststellen  van  ernstige  vormen  van  fraude  kan  leiden  tot  het  opstarten  van  een                
tuchtprocedure.   

5.9. De   oudercontacten   
Voor  de  organisatie  van  de  afspraken  voor  het  oudercontact  maken  wij  gebruik  van  de                
oudercontactmodule  binnen  Smartschool.  Via  uw  co-account  bepaalt  u  zelf  wanneer  u  langs              
komt.   
  

De  oudercontacten  laten  je  ouders*  toe  verdere  informatie  te  verkrijgen  omtrent  de              
resultaten  van  de  evaluaties.  De  vakleerkrachten,  het  titularisteam,  de  coördinatoren,  de             
directeur   of   zijn   afgevaardigde   en   de   CLB-medewerker   zijn   dan   ter   beschikking.   
We   plannen   de   volgende   oudercontactdagen:   

● vóór   15   november   
● voor   15   januari   
● na   de   proclamatie   op   het   einde   van   het   schooljaar.   

Bij  oudercontacten  worden  je  ouders*  vriendelijk  uitgenodigd  aanwezig  te  zijn.  Het  is              
duidelijk  dat  je  ouders*  naar  aanleiding  van  een  concrete  situatie  op  elk  moment  een                
schriftelijk  contact,  eventueel  via  de  schoolagenda,  of  een  persoonlijk  contact  met  de              
vakleraar,  het  titularisteam,  de  coördinatoren,  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  kunnen             
hebben.     
  

We  houden  je  op  geregelde  tijdstippen  op  de  hoogte  van  je  resultaten.  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.   

5.10. De   deliberatie   
5.10.1. Hoe   werkt   een   delibererende   klassenraad?   

De  delibererende  klassenraad  bestaat  minstens  uit  de  leraars  die  dit  schooljaar  aan  jou  les                
hebben   gegeven   en   wordt   voorgezeten   door   de   directeur   of   zijn   afgevaardigde.   
Een  leraar  zal  tijdens  de  delibererende  klassenraad  nooit  deelnemen  aan  de  bespreking  van               
een  leerling  aan  wie  hij  privélessen  of  een  schriftelijke  cursus  heeft  gegeven.  Hij  zal  ook  niet                  
deelnemen  aan  de  bespreking  van  familieleden  tot  en  met  de  vierde  graad:  kinderen  (eerste                
graad),  kleinkinderen  of  broers  en  zussen  (tweede  graad),  de  kinderen  van  broers  en  zussen                
(derde   graad),   neven   en   nichten   (vierde   graad).   
    
Een  les  dient  te  worden  beschouwd  als  een  privéles  indien  aan  elk  van  de  volgende  vier                  
criteria   wordt   voldaan:   

● ze   wordt   gegeven   buiten   de   gewone   lesuren;   
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● ze  wordt  georganiseerd  zonder  enige  rechtstreekse  betrokkenheid  van  de  school            
waar  de  leerling  is  ingeschreven,  maar  berust  enkel  op  een  persoonlijk  initiatief  van               
de   ouders/leerling;   

● ze   wordt   georganiseerd   buiten   het   gebouwencomplex   van   de   school;   
● ze  heeft  betrekking  op  een  deel  of  het  geheel  van  het  leerprogramma  waarover  de                

leraar   op   het   einde   van   het   schooljaar   een   uitspraak   doet.   
Aangezien  inhaal-,  remediërings-  of  begeleidingslessen  worden  georganiseerd  binnen          
schoolverband  of  met  medeweten  of  zelfs  op  aandringen  van  de  begeleidende  klassenraad,              
worden   ze   uiteraard   niet   als   privaatlessen   beschouwd.     
  

Op   het   einde   van   het   schooljaar   beslist   de   delibererende   klassenraad   volledig   autonoom:   
● of   je   al   dan   niet   geslaagd   bent;   
● welk   oriënteringsattest   en/of   studiebewijs   je   krijgt.   

  
Hij   steunt   daarbij:   

● op   de   resultaten   die   je   in   de   loop   van   het   schooljaar   hebt   behaald;   
● op  beslissingen,  vaststellingen  en  adviezen  van  de  begeleidende  klassenraad           

doorheen   het   schooljaar;   
● op   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   5.10.3)   

5.10.2. 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.   
  

Als   je    geslaagd    bent,   krijg   je   
● een  oriënteringsattest  A,  dan  word  je  zonder  beperkingen  toegelaten  tot  het  volgende              

leerjaar;   
● 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.   

● onderzoek  heeft  uitgewezen  dat  overzitten  niet  altijd  in  het  belang  is  van  een               
optimale  studieloopbaan.  Daarom  voegde  de  regelgever  ook  een  bijkomende           
voorwaarde  toe  voor  leerlingen  die  na  het  behalen  van  een  oriënteringsattest  B  het               
leerjaar  als  regelmatige  leerling  willen  overzitten  in  hetzelfde  of  een  ander             
structuuronderdeel.     
Dat   kan   enkel   na:     
1.   een   gunstig   advies   van   de   delibererende   klassenraad,   en   vervolgens;     
2.   een   (niet-bindend)   advies   van   een   CLB.     
Concreet  zal  een  delibererende  klassenraad  bij  elk  oriënteringsattest  B  een  gunstig             
of  ongunstig  advies  formuleren  m.b.t.  het  overzitten  van  het  leerjaar.  Dat  staat              
standaard  vermeld  op  het  oriënteringsattest  B.  Bij  een  ongunstig  advies  moet  de              
leerling   sowieso   naar   het   hoger   leerjaar   overgaan,   ook   als   hij   van   school   verandert.   
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Als   je    niet   geslaagd    bent:   

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

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

Na  de  eindjaren  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   diploma   van   secundair   onderwijs   (op   het   einde   van   de   derde   graad).   

  
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.   

5.10.3. Het   advies   van   de   delibererende   klassenraad   

De  delibererende  klassenraad  kan,  zowel  bij  een  oriënteringsattest  A,  B  of  C,  een  advies                
geven   voor   je   verdere   schoolloopbaan.   Dat   advies   kan   o.a.   bestaan   uit:   

● suggesties   voor   je   verdere   studieloopbaan   (bv.   al   dan   niet   overzitten);   
● concrete  suggesties  over  je  studie-  en  werkmethode  of  raad  om  tekorten  of  zwakke               

punten   weg   te   werken,   al   dan   niet   ondersteund   door   een   vakantietaak;   
● een  waarschuwing  voor  een  of  meer  vakken  waar  je  het  volgende  schooljaar  extra               

aandacht   aan   moet   schenken.   
De  klassenraad  kan  je  ook  uitdrukkelijk  een  waarschuwing  geven.  Ondanks  één  of  meer               
tekorten,  neemt  hij  toch  een  positieve  beslissing.  Je  krijgt  één  jaar  tijd  om  bij  te  werken.  We                   
zullen  je  hierbij  helpen.  Komt  er  echter  geen  zichtbare  positieve  evolutie,  dan  kunnen  we  het                 
volgende   schooljaar   onmogelijk   even   soepel   zijn.   
Als  de  klassenraad  van  oordeel  is  dat  je  wel  geslaagd  bent,  maar  dat  je  best  een  onderdeel                   
van  de  leerstof  van  één  of  ander  vak  tijdens  de  vakantie  wat  zou  uitdiepen  of  op  peil                   
houden,  dan  kan  hij  je  als  studiehulp  een  vakantietaak  geven.  De  kwaliteit  van  het                
afgeleverde  werk  en  de  ernst  waarmee  het  werd  uitgevoerd,  zijn  belangrijke  gegevens  voor               
de   begeleidende   klassenraad   bij   het   begin   van   het   volgende   schooljaar.   

5.10.4. Betwisting   van   de   beslissing   van   de   delibererende   klassenraad   

De  delibererende  klassenraad  beslist  na  grondig  overleg.  Het  is  uitzonderlijk  dat  jij  of  je                
ouders  die  beslissing  zullen  aanvechten.  Het  kan  enkel  als  je  niet  het  meest  gunstige                
studiebewijs  hebt  gekregen.  Als  je  ouders  (of  jij  zelf  zodra  je  18  bent)  niet  akkoord  gaan  met                   
de   beslissing,   volgen   ze   de   procedure   in   dit   punt.   
Let  op:  wanneer  we  in  dit  punt  spreken  over  dagen*  bedoelen  we  telkens  alle  dagen                 
(zaterdagen,   zondagen,   wettelijke   feestdagen   en   11   juli   niet   meegerekend).   
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5.10.4.1. Binnen   een   termijn   van   drie   dagen   

Je  ouders  vragen  een  persoonlijk  gesprek  aan  met  de  voorzitter  van  de  delibererende               
klassenraad  of  zijn  afgevaardigde  (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                 
rapportuitreiking  vind  je  in  de  digitale  jaarkalender.  We  geven  het  rapport  altijd  aan  je  ouders                 
of  jou  zelf  mee,  ongeacht  je  leeftijd.  Bij  het  niet  in  ontvangst  nemen  door  de  betrokken                  
personen   wordt   het   resultaat   geacht   te   zijn   ontvangen   op   de   voorziene   ontvangstdatum.   
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   deel   III   punt   9   (Jaarkalender).   
    
Er  is  dus  een  termijn  van  drie  dagen*  om  een  gesprek  aan  te  vragen.  Je  vraagt  dit  schriftelijk                    
aan,  bv.  via  e-mail  bij  de  directie.  Je  krijgt  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  verduidelijkt  aan  de  hand  van  je  dossier  op  basis  van  welke  gegevens  de                
klassenraad   zijn   beslissing   heeft   genomen.   
    
Het  resultaat  van  dit  gesprek  wordt  via  een  aangetekende  brief  of  tegen  bewijs  van                
ontvangst   aan   je   ouders   meegedeeld.   Er   zijn   twee   mogelijkheden:   
    

● de  voorzitter  van  de  delibererende  klassenraad  of  zijn  afgevaardigde  vindt  dat  de              
argumenten  van  je  ouders  geen  nieuwe  bijeenkomst  van  de  delibererende            
klassenraad   rechtvaardigen;   

● de  voorzitter  van  de  delibererende  klassenraad  of  zijn  afgevaardigde  vindt  dat  de              
argumenten  van  je  ouders  het  overwegen  waard  zijn.  In  dat  geval  zal  hij  de                
delibererende  klassenraad  zo  snel  mogelijk  samenroepen  om  de  betwiste  beslissing            
opnieuw  te  overwegen.  Je  ouders  ontvangen  per  aangetekende  brief  of  tegen  bewijs              
van   ontvangst   het   resultaat   van   die   vergadering.   

    
Als  je  ouders  het  niet  eens  zijn  met  ofwel  de  beslissing  van  de  voorzitter  van  de                  
delibererende  klassenraad  of  zijn  afgevaardigde,  ofwel  met  de  beslissing  van  de  nieuwe              
delibererende   klassenraad,   dan   blijft   de   betwisting   bestaan.   

5.10.4.2. Als   de   betwisting   na   de   eerste   fase   blijft   bestaan   (zie   punt   1)   

dan  kunnen  je  ouders  in  een  volgende  fase  met  een  aangetekende  brief  beroep  instellen  bij                 
het   schoolbestuur:   

vzw   EDUGO   Scholengroep   
Sint-Jozefstraat   8   
9041   Oostakker   
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of   
  

Wanneer  de  school  open  is,  kunnen  je  ouders  het  beroep  op  school  persoonlijk  afgeven.  Je                 
ouders  krijgen  dan  een  bewijs  van  ontvangst  dat  aantoont  op  welke  datum  ze  het  hebben                 
ingediend.   We   geven   het   beroep   daarna   door   aan   het   schoolbestuur.   
    
Die  brief  versturen  je  ouders  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  gaan  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)  wordt  geacht  de  derde  dag  na  verzending  te  zijn  ontvangen.  De                
poststempel   geldt   als   bewijs,   zowel   voor   de   verzending   als   voor   de   ontvangst.   
    
De  termijn  van  drie  dagen*  geldt  ook  als  je  ouders  er  voor  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.   De   poststempel   geldt   als   bewijs   van   de   datum.   
  

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.   

5.10.4.3. Wanneer   het   schoolbestuur   een   beroep   ontvangt   

zal  het  een  beroepscommissie  samenstellen.  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.  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                 
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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                 
evenveel  stemmen  als  de  groep  van  mensen  die  dat  niet  zijn.  De  voorzitter  is  niet  verbonden                  
aan  de  school  of  het  schoolbestuur.  Wanneer  er  bij  een  stemming  evenveel  stemmen  voor                
als   tegen   zijn,   geeft   zijn   stem   de   doorslag.   
De  beroepscommissie  zal  ofwel  de  beslissing  bevestigen,  ofwel  een  andere  beslissing             
nemen.  De  voorzitter  van  de  beroepscommissie  zal  de  gemotiveerde  beslissing  binnen  een              
redelijke  termijn  en  ten  laatste  op  15  september  van  het  daaropvolgende  schooljaar  met  een               
aangetekende   brief   aan   je   ouders   meedelen.   
    
Maar  hopelijk  komt  het  allemaal  niet  zo  ver  en  slaag  je  er  in  het  schooljaar  succesvol  af  te                    
sluiten   en   zijn   jij   en   je   ouders   tevreden   met   je   resultaat.     

6. Leefregels,   afspraken,   orde   en   tucht     
6.1. Praktische   afspraken   en   leefregels   op   school   
6.1.1. Inspraak   

De   werking   van   de   verschillende   participatieorganen   wordt   toegelicht   in   deel   III   ‘Wie   is   wie?’.   

6.1.2. Kledij   
De  school  vertrekt  van  de  basisopvatting  dat  alle  leerlingen  in  een  verzorgde  kledij               
(zogenaamde  stadskledij),  dus  geen  vakantie-,  vrijetijds-  of  sportkledij  (bv.  jogging,  training,             
…)   naar   school   komen.   
De  leerling  wekt  geen  ongenoegen  op  met  te  korte  rokjes  of  topjes  en  te  diepe                 
halsuitsnijdingen.  De  bovenkledij  moet  het  ondergoed  (BH-bandjes,  onderbroeken,  …)           
bedekken.  Neusringen  en  andere  zichtbare  piercings,  stretchers,  tatoeages  zijn  niet            
toegelaten.   
De  leerlingen  komen  ook  niet  naar  school  met  opvallende  haartooi  en  make-up.              
Hoofddeksels  zijn  in  het  schoolgebouw  niet  toegelaten.  De  school  beroept  zich  op  een               
algemeen  verbod  op  het  dragen  van  religieuze  hoofddeksels  in  de  school  en  de  schoolse                
context.   
De   leerlingen   en   zijn   ouders   aanvaarden   de   beslissing   van   de   directie   bij   twijfelgevallen.   
De  grens  tussen  aanvaardbaar  of  niet  is  soms  vaag.  Onze  school  is  zich  daarvan  bewust.                 
Daarom  geven  wij  geen  gedetailleerde  opsomming  van  wat  mag  en  wat  niet.  Als  er                
betwisting  is  over  je  kleding  of  opsmuk  beslist  de  directie  of  haar  afgevaardigde.  Jij  leeft  die                  
beslissing   na.   
Normen  evolueren  en  regels  worden  daarop  afgesteld.  Dat  is  ook  zo  met  kleding  en                
opsmuk.  Onze  school  streeft  naar  afspraken  waar  zowel  de  leerlingen,  de  ouders  als  het                
personeel  achter  staan.  In  de  directieraad,  de  leerlingenraad  en  de  ouderraad  kan  er               
overlegd   worden   over   kleding   en   opsmuk.   
De  turnkledij  bestaat  uit  een  T-shirt  met  logo  van  de  school  en  een  zwarte  short  (zelf  aan  te                    
schaffen).   We   rekenen   erop   dat   zowel   T-shirt   als   broekje   een   naamlabel   draagt.   
Na  een  les  lichamelijke  opvoeding  neem  je  je  turnkledij  mee  naar  huis.  Om  hygiënische                
redenen   laat   je   ze   niet   op   school   achter.   
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In  sommige  vakken,  zoals  wetenschappen,  is  het  dragen  van  specifieke  kledij  en              
persoonlijke  beschermingsmiddelen  verplicht.  Denk  hierbij  bijvoorbeeld  aan  een  labojas  en            
veiligheidsbril.   Afspraken   worden   gemaakt   met   de   vakleraar.     
  

6.1.3. Persoonlijke   bezittingen   
Het  spreekt  voor  zich  dat  het  gebruik  van  alcohol,  drugs,  wapens,  spuitbussen,              
rookartikelen,  kauwgom,  smartwatch,  gsm  en  digitale  audio-,  video-  en           
communicatietoestellen  niet  toegelaten  is.  Heb  je  toch  een  gsm  bij  dan  schakel  je  hem                
steeds  uit  bij  het  betreden  van  de  campus.  Koptelefoons  of  oortjes  stop  je  bij  het  betreden                  
van   de   speelplaats   in   je   opbergkastje   (locker)   of   in   je   schooltas.   
Wie  rookt  op  school  krijgt  een  strafstudie.  Gebruik  van  kauwgom  kan  resulteren  in  een                
werksessie.   
Bij  misbruik  van  gsm,  MP3-speler,  iPod  en/of  digitale  audio-,  video-  en             
communicatietoestellen  wordt  het  toestel  tijdelijk  in  beslag  genomen  en  krijg  je  een              
werksessie.  Word  je  een  tweede  keer  betrapt,  dan  volgt  een  strafsessie.  Dit  geldt  eveneens                
voor  tablet,  smartwatch,  …  Je  kan  het  toestel  ’s  avonds  na  de  lessen  op  het  secretariaat                  
afhalen.  Ouders  verbinden  zich  ertoe  om  tijdens  de  schooluren  niet  met  hun  kind  te                
communiceren   via   gsm.   Alle   communicatie   verloopt   via   het   secretariaat   of   via   de   directeur.   
    
De  school  is  niet  verantwoordelijk  voor  verlies  of  diefstal  van  persoonlijke  bezittingen.  Je  kan                
een  persoonlijk  opbergkastje  huren.  Wie  iets  verloren  heeft,  doet  navraag  op  het              
secretariaat;  wie  iets  vindt,  geeft  het  daar  af.  Elk  trimester  worden  de  verloren  voorwerpen                
uitgestald.   Na   een   trimester   krijgen   ze   een   andere,   zinvolle   bestemming.   
    
Zoals  op  alle  privédomeinen  is  het  op  onze  school  niet  toegestaan  –  op  welke  wijze  dan  ook                   
–  foto’s  te  nemen  of  filmopnames  te  maken  zonder  voorafgaande  toestemming  van  de               
betrokken  persoon.  Volgens  de  privacywet  mag  je  beeld-  of  geluidsopnamen  waarop             
medeleerlingen,  personeelsleden  van  de  school  of  andere  personen  herkenbaar           
weergegeven  zijn,  niet  publiceren  tenzij  je  de  uitdrukkelijke  toestemming  hebt  van  alle              
betrokkenen.   
  

6.1.4. (Cyber-)pesten,   steaming,   geweld   en   ongewenst   seksueel   gedrag   
(Cyber-)pesten  en  conflictsituaties  werken  enorm  negatief  in  op  het  welbevinden  van  de              
leerlingen.  We  investeren  heel  wat  tijd  en  energie  in  een  doordachte  preventiestrategie.  We               
trachten  onze  leerlingen  duidelijk  te  maken  dat  we  dit  als  school  aanpakken.  Daarenboven               
worden  hen  heel  wat  tips  en  tools  aangereikt  om  hier  adequaat  mee  om  te  gaan.  Indien  de                   
leerlingen  hier  niet  in  slagen,  pogen  we  samen  te  werken  aan  een  oplossende  strategie,                
waarin  de  focus  ligt  op  het  oplossen  van  het  probleem  en  niet  het  bestraffen  van  de                  
betrokken  leerling(en).  We  verwachten  uiteraard  dat  elke  partij  hier  actief  aan  meewerkt.  De               
leerlingen  worden  hierin  begeleid  door  de  coördinatoren.  Er  worden  individuele  en             
gezamenlijke  gesprekken  georganiseerd,  met  als  doel  een  oplossing  te  vinden  voor  het              
probleem.  We  verwachten  van  elke  partij  dat  ze  de  aangeboden  oplossingen  ook              
respecteert.  Dit  wordt  verder  opgevolgd  door  de  coördinatoren  en  het  titularisteam.  De              
ouders   van   deze   betrokken   partijen   worden   hierover   ingelicht.  
Indien  men  deze  oplossingen  keer  op  keer  blijft  negeren,  wordt  het  herstel-  en               
sanctioneringsbeleid   toegepast.   
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De  school  verwacht  van  elke  leerling  dat  hij/zij  elk  pestgedrag  signaleert,  wanneer  hij/zij  er                
getuige   van   is.     
  

6.1.5. Seksueel   grensoverschrijdend   gedrag   
We  vinden  het  belangrijk  dat  seksualiteit  en  relaties  in  het  algemeen  bespreekbaar  zijn  op                
onze  school.  Wij  aanvaarden  geen  grensoverschrijdend  gedrag,  van  welke  aard  ook.  Als  je               
met  vragen  zit  of  je  niet  goed  voelt  bij  iets  wat  op  school  is  gebeurd,  kan  je  contact  opnemen                     
met  je  coördinator  of  de  directie.  We  zullen  dan  een  manier  zoeken  om  je  te  helpen,  zonder                   
te   oordelen   en   met   aandacht   voor   de   privacy   van   alle   betrokkenen.     
  

6.1.6. Daguitstappen   en   meerdaagse   reizen   
Daguitstappen  en  meerdaagse  reizen  verlopen  anders  dan  een  schooldag.  Het            
schoolreglement  blijft  echter  gelden,  maar  het  kan  aangevuld  worden  met  een  aparte              
gedragscode.  Leerlingen  die  het  jaar  overzitten,  nemen  verplicht  deel  aan  elke  ééndaagse              
extra-murosactiviteit.  Er  kan  wel  een  vrijstelling  gegeven  worden  voor  meerdaagse            
buitenlandse  excursies.  De  leerling  is  dan  verplicht  op  school  aanwezig  of  doet  een  vorm                
van  sociale  stage  buiten  de  school.  Dit  wordt  steeds  in  overleg  met  de  school  en  de  ouders                   
beslist.     
  

6.1.7. Veiligheid   op   school     
6.1.7.1. Orde   en   netheid   

Iedereen  leeft  graag  in  een  nette  omgeving.  Je  hebt  de  plicht  zoveel  mogelijk  zorg  te  dragen                  
voor  de  lokalen,  de  sanitaire  installaties,  het  schoolmateriaal  en  de  omgeving  rond  de               
school.  Iets  ontsieren  of  bevuilen  staat  gelijk  met  beschadigen.  Je  wordt  hiervoor              
gesanctioneerd.  Als  je  beschadigingen  vaststelt  dan  moet  je  die  onmiddellijk  melden  op  het               
secretariaat.   
    
Opruim   van   de   lokalen   en   van   de   schoolomgeving   
Op  het  einde  van  de  dag  ruimen  de  leerlingen  onder  leiding  van  hun  leraar  het  lokaal  op.                   
Dat  gebeurt  meestal  via  een  beurtrol.  Als  jij  aan  de  beurt  bent,  moet  je  die  taak  grondig                   
uitvoeren.   Je   kan   niet   weigeren   om   mee   te   helpen:   dit   zou   asociaal   zijn.   
    
De  school  organiseert  geregeld  een  zwerfvuilactie  op  school  en  in  de  omgeving  van  de                
school.  Een  zwerfvuilactie  heeft  gewoonlijk  (maar  niet  altijd)  na  de  lessen  plaats.  Als  je                
ervoor   aangeduid   wordt,   ben   je   verplicht   om   eraan   deel   te   nemen.   
    
Affiches   uithangen   
Je  mag  geen  affiches  of  andere  drukwerken  op  school  uithangen  of  verspreiden  zonder  de                
toestemming  van  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde.  Goedgekeurde  affiches  moet  je  eerst              
laten    afstempelen    op   het   secretariaat.     
  

6.1.7.2. Veiligheid,   gezondheid   en   welzijn   op   school   

De  school  staat  in  voor  de  veiligheid  van  de  personen  die  er  leven  en  werken.  Zij  brengt                   
daarom  veilige  elektrische  installaties  aan  en  zorgt  voor  de  nodige  EHBO-voorzieningen.  Het              

Schoolreglement   EDUGO   campus   De   Toren 33   



is  vanzelfsprekend  dat  je  deze  inspanningen  eerbiedigt  en  dat  je  je  mee  inzet  om  de                 
veiligheid   op   school   te   bevorderen.   
    
De  school  treft  maatregelen  betreffende  brandpreventie,  brandbestrijding  en  evacuatie  (in            
elk  leslokaal  hangt  een  evacuatieplan).  Eén  van  deze  maatregelen  is  het  opnemen  in  dit                
schoolreglement  van  de  volgende  informatie.  Het  is  ten  zeerste  aangeraden  de  volgende              
tekst  aandachtig  te  lezen  om  bij  eventuele  brand  gepast  te  kunnen  reageren.  Dit  kan  van                 
levensbelang   zijn.   
    
Vooraf:  maak  je  vertrouwd  met  je  omgeving,  vanaf  de  eerste  dag,  vanaf  het  eerste  uur.  De                  
uitgangen,  nooduitgangen  en  wegen  die  ernaartoe  leiden,  zijn  aangeduid  met            
pictogrammen.   In   elk   lokaal   hangt   een   plattegrond   waarop   de   vluchtwegen   aangeduid   zijn.   
    
Tips:   

● Blijf   kalm!   
● Waarschuw   onmiddellijk   het   secretariaat.   
● Laat   alles   liggen,   sluit   vensters   en   deuren.   Laat   steeds   het   licht   branden.   
● Blijf   samen   en   volg   de   leraar:   loop   niet.   
● Volg   de   pictogrammen.   
● Ga   naar   de   verzamelplaats:   de   groenzone.   
● Keer   nooit   terug.   
● Stel   je   alfabetisch   op   per   klas.   

    
In   de   loop   van   het   schooljaar   zal   de   school   een   of   meer   evacuatieoefeningen   organiseren.   
    
Verklaring   van   de   pictogrammen   die   in   het   gebouw   hangen:     

  

6.1.7.3. Speciale   reglementen   

Voor  speciale  lokalen  zoals  de  turnzaal,  de  computerklas,  laboratoria,  OLC,  ...  gelden              
specifieke  afspraken.  Zij  zijn  vastgelegd  in  een  aangepast  reglement  dat  uithangt  in  die               
lokalen.  Wij  vragen  je  die  afspraken  voor  je  eigen  veiligheid  strikt  na  te  leven.  Het  niet                  
naleven  van  dit  reglement  kan  leiden  tot  een  orde-  of  tuchtmaatregel.  Deze  reglementen  zijn                
opgenomen   in   deel   III   van   het   schoolreglement.   
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6.2. Privacyverklaring   
  

Wegens   de   wetgeving   inzake   informatieveiligheid   en   privacy,   willen   wij   u   informeren   over   de   
verwerkingen   die   wij   met   uw   persoonsgegevens   uitvoeren,   en   de   beleidsmaatregelen   die   wij   
nemen   om   deze   te   beschermen.   
  

6.2.1. Verantwoordelijken   
  

Het  schoolbestuur,  vzw  EDUGO  Scholengroep,  is  de   verwerkingsverantwoordelijke  voor           
alle   leerlingengegevens.   

Op  EDUGO  campus  De  Toren  is  er  een   aanspreekpunt  informatieveiligheid  aangeduid,             
dat   gemakkelijk   te   contacteren   is   via   privacy.toren@edugo.be.   

Het  aanspreekpunt  informatieveiligheid  en/of  de  directie  van  EDUGO  campus  De  Toren  kan              
voor  advies  en  ondersteuning  terecht  bij  de   ‘data  protection  officer’  (DPO)  van  de               
onderwijskoepel.   

6.2.2. Verwerkingen   

Verwerkingsdoeleinden   
Op   EDUGO   campus   De   Toren   verwerken   wij   leerlingengegevens   omwille   van   de   volgende   
doelen:   

● leerlingenrekrutering;   
● leerlingenadministratie;   
● leerlingenbegeleiding;   
● leerlingenevaluatie;   
● organisatie   van   uitstappen   en   meerdaagse   reizen;   
● public   relations;   
● toezicht   op   telecommunicatie;   
● camerabewaking.   

Verwerkte   leerlingengegevens   

● Om   jou   in   schrijven,   te   begeleiden   en   op   te   volgen   in   EDUGO   campus   De   Toren   is   
het   noodzakelijk   dat   wij   de   volgende   gegevens   verwerken:  

● identificatiegegevens   (met   i.h.b.   voornaam   en   naam,   roepnaam,   een   pasfoto,   het   
rijksregisternummer,   gezinssamenstelling,   voorrang-   en   indicatorfactoren);   

● persoonlijke   kenmerken   (met   i.h.b.   geboortedatum,   geboorteplaats,   geslacht,   
nationaliteit);   

● elektronische   identificatiegegevens   (met   i.h.b.   MAC-adres,   IP-adres,   toestelnaam,   
cookies,   verbindingsmomenten);   

● privé   contactgegevens   (met   i.h.b.   telefoonnummer(s),   adresgegevens,   email);   
● evaluatiegegevens   (met   i.h.b.   puntenboeken,   remediëring,   rapporten,   

rapportcommentaren);   
● gezondheidsgegevens:   lichamelijk,   psychisch,   risicosituaties   en   -gedragingen   (met   

het   oog   op   begeleiding);   
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● opleiding   en   vorming   (met   i.h.b.   vorige   scholen,   gevolgde   richtingen,   attesten,   
deliberatie-beslissingen,   -motivaties   en   -verslagen,   getuigschriften   en   diploma’s);   

● aanwezigheid   en   discipline   (met   i.h.b.   afwezigheidsbewijzen,   sancties,   tucht);   
● afbeeldingen   (die   niet   administratief   gebruikt   worden);   
● bewakingsbeelden.   

  

   Verwerkte   oudergegevens   

Om   uw   kind   in   te   schrijven,   te   begeleiden   en   op   te   volgen   in   EDUGO   campus   De   Toren   is   
het   noodzakelijk   dat   wij   de   volgende   gegevens   verwerken:  

● elementaire   identificatiegegevens;   
● gezinssamenstelling;   
● privé   contactgegevens   (met   i.h.b.   telefoonnummer(s),   adresgegevens,   email);   
● financiële   bijzonderheden   (met   i.h.b.   rekeningnummer,   schoolonkosten,   betalingen).   

  

Ontvangers   

● Het   departement   onderwijs   is,   via   het   Discimus-systeem   van   AgoDi,   een   ontvanger   
van   een   deel   van   jouw   leerlingengegevens;   

● de   Stroming   ontvangt   uw   administratieve   gegevens   omwille   van   hun   bevoegdheden   
om   onderwijssubsidies   en   -werkingsmiddelen   te   beheren;   

● het   CLB   is,   indien   het   jou   begeleidt,   bevoegd   om   alle   opgesomde   leerling-   en   
oudergegevens   op   te   vragen;   

● het   ondersteuningsnetwerk   is,   indien   van   toepassing,   bevoegd   om   een   deel   van   de   
opgesomde   leerling-   en   oudergegevens   op   te   vragen;   

● elke   internaatsopvoeder   die   jou   begeleidt,   is   bevoegd   om   een   deel   van   de   
opgesomde   leerling-   en   oudergegevens    op   te   vragen;   

● bij   verificatie   krijgt   de   onderwijsverificateur   toegang   tot   administratieve   gegevens,   
aanwezigheden,   afwezigheidsbewijzen,   …   in   het   kader   van   zijn   wettelijk   bepaalde   
taak;   

● bij   inspectie   is   het   mogelijk   dat   een   onderwijsinspecteur   ook   toegang   vraagt   tot   
bepaalde   leerlingengegevens   in   het   kader   van   zijn   wettelijk   bepaalde   taak.   

  

Verwerkers   

Op   EDUGO   campus   De   Toren   worden   onderstaande   platformen   gebruikt   bij   de   verwerking   
van   leerlingengegevens:   

● Smartschool   
● Informat   
● Count-e   (boekhouding)   
● Diddit   (leerplatform   voor   online   oefeningen)   

  

Voorwaarden   

Jouw   gegevens   zullen   verwerkt   worden   zolang   je   bij   ons   ingeschreven   bent,   of   zolang   ze   
nodig   zijn   om   je   te   begeleiden.   Daarna   worden   ze   verwijderd,   geanonimiseerd   of   
gearchiveerd   conform   de   geldende   regelgevingen.   
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Indien   we   bepaalde   gegevens   langer   zouden   willen   bewaren,   dan   zullen   we   dat   melden   en   
de   expliciete   toestemming   ervoor   vragen.   
Meer   informatie   over   de   beleidsmatige   aanpak   inzake   privacy   en   informatieveiligheid   op   
EDUGO   campus   De   Toren   kan   je   raadplegen   op   Smartschool   >   Intradesk    >   Central   Park   >   
Privacybeleid   of   opvragen   via:   privacy.toren@edugo.be.   

6.2.3. Rechten   inzake   privacy   

Rechten   uitoefenen   

Je   kan   je   steeds   op   onderstaande   rechten   beroepen:  
● recht   op   informatie:   je   mag   vragen   welke   gegevens   van   jou   er   verwerkt   worden   en   

wie   er   toegang   toe   heeft   (zie   ook   verwijzing   in   §   2.6),   waarom   de   school   die   
persoonsgegevens   nodig   heeft   of   gebruikt   en   hoe   lang   ze   bewaard   worden;   

● recht   op   inzage:   je   mag   steeds   de   gegevens   die   de   school   van   jou   heeft,   inkijken   
a.d.h.v.   een   kopie;   

● recht   op   verbetering:   indien   je   fouten   in   je   gegevens   vindt,   mag   je   vragen   om   dit   aan   
te   passen.   Je   kan   ook   aanvullingen   toevoegen   aan   je   gegevens;   

● recht   op   gegevenswissing:   je   kan   vragen   dat   gegevens,   die   niet   (meer)   strikt   
noodzakelijk   zijn   voor   de   school,   permanent   en   volledig   verwijderd   worden;   

● recht   op   beperking   van   de   verwerking:   indien   je   bezwaar   hebt   (zie   verder)   tegen   de   
verwerking   van   bepaalde   gegevens,   kan   je   vragen   om   deze   verwerking   te   stoppen;   

● recht   op   overdraagbaarheid   van   gegevens:   indien   je   bepaalde   gegevens   wenst   over   
te   dragen   naar   een   nieuwe   school   of   andere   werkgever,   dan   faciliteert   de   school   dit   
(in   de   mate   van   het   mogelijke);   

● recht   van   bezwaar:   indien   je   niet   akkoord   bent   met   de   grondslag   van   een   verwerking   
of   met   de   manier   waarop   bepaalde   gegevens   van   je   verwerkt   worden,   kan   je   je   
hiertegen   verzetten;   

● recht   om   niet   te   worden   onderworpen   aan   geautomatiseerde   besluitvorming:   
wanneer   de   school   algoritmes   gebruikt   om,   zonder   tussenkomst   van   mensen,   
bepaalde   gevolgen   te   trekken   uit   (een   deel   van)   uw   gegevens   (zie   §   3.3),   dan   kan   je   
je   hiertegen   verzetten;   

● recht   om   zijn/haar   toestemming   in   te   trekken:   indien   men   je   voor   bepaalde   
verwerkingen   de   toestemming   gevraagd   heeft,   kan   je   ten   allen   tijde   kiezen   om   deze   
niet   meer   te   verstrekken.   

  
Voor   meer   uitleg   over   of   om   je   op   een   van   deze   rechten   te   beroepen   kan   je   intern   richten   tot   
privacy.toren@edugo.be    .   Bij   eventuele   disputen   of   twijfel,   kan   je   je   ook   wenden   tot   de   
toezichthoudende   autoriteit   inzake   privacy   en   de   verwerking   van   persoonsgegevens:   
https://www.privacycommission.be/nl     
  

Gerechtvaardigd   belang   

Een   aantal   verwerkingen   hebben   een   ‘gerechtvaardigd   belang’   als   grondslag:   
● toezicht   op   telecommunicatie;   
● de   doorgifte   van   jouw   gegevens   aan   onderwijsinspectie   (zie   ontvangers)   
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Geautomatiseerde   besluitvorming   

Op   EDUGO   campus   De   Toren   worden   noch   leerlingen,   noch   ouders   onderworpen   aan   
eender   welke   vorm   van   geautomatiseerde   besluitvorming.   
  

Al   dan   niet   verstrekken   van   gegevens   

De   verwerkte   leerlingen-   en   oudergegevens   moeten,   indien   van   toepassing,   verstrekt   
worden   om   de   inschrijving   op   EDUGO   campus   De   Toren   te   kunnen   starten.   Met   uitzondering   
van:   

● rijksregisternummer [1] ;   
● gezondheidsgegevens [2] ;   
● afbeeldingen   (voor   public   relations);   

  
  

[1]    De   school   zal   dit   desgevallend   opvragen   via   het   departement   onderwijs.   

[2]  De  school  kan  niet  verantwoordelijk  gesteld  worden  indien  ze  niet  over  de  relevante  zorg-  of                  

gezondheids-gegevens   beschikt   of   als   de   toestemming   ontbreekt   om   deze   te   verwerken.   

6.2.4. 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.     
  

     6.2.5.    Gebruik   van   sociale   media   
  

Wij   respecteren   de   privacy   van   onze   leerlingen,   ouders   en   personeelsleden   op   sociale   
media.   Neem   je   deel   aan   de   (sociale)   media   van   de   school,   dan   verwachten   we   dat   je   ieders   
privacy   respecteert.   
  

     6.2.6.   Bewakingscamera’s   
  

Wij  maken  op  de  campussite  gebruik  van  bewakingscamera’s.  De  plaatsen  die  onder              
camerabewaking  staan  worden  zoals  voorzien  in  de  wet  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   terugvinden.     

6.3. Gezondheid   
  

6.3.1. Eerste  hulp,  het  gebruik  van  geneesmiddelen  en  medische  handelingen           
op   school   

Eerste   hulp   
We  beschikken  over  een  verzorgingslokaal  waar  je  de  eerste  zorgen  kan  krijgen  als  je  het                 
slachtoffer  wordt  van  een  ongeval  of  als  je  je  onwel  voelt.  We  beschikken  ook  over  enkele                  
personeelsleden  die  geregeld  opleiding  volgen  om  eerste  hulp  te  verstrekken.  Als  je  eerste               
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hulp  nodig  hebt,  laat  je  dat  meteen  weten  aan  één  van  onze  personeelsleden.  Zo  nodig                 
zullen  we  de  hulp  van  gespecialiseerde  diensten  inroepen.  We  zullen  je  ouders  of  een               
andere   contactpersoon   zo   snel   mogelijk   verwittigen.   
Als  je  een  beroep  doet  op  eerste  hulp,  dan  wordt  dat  in  een  register  genoteerd.  De                  
bedoeling  is  zo  na  te  gaan  welke  ongevallen  op  school  gebeuren,  zodat  we  maatregelen                
kunnen  nemen  om  die  in  de  toekomst  te  voorkomen.  Op  het  einde  van  het  schooljaar                 
worden   de   gegevens   in   dit   register   vernietigd.   
    
Toezien   op   het   gebruik   van   geneesmiddelen   
Als  je  minderjarig  bent  en  je  moet  tijdens  de  schooluren  geneesmiddelen  nemen,  kunnen  je                
ouders  de  school  vragen  om  er  op  toe  te  zien  dat  dit  stipt  gebeurt.  Je  ouders  vragen  dan                    
een  formulier  aan  dat  zij  en  de  behandelende  arts  vooraf  moeten  invullen  en  ondertekenen.                
De  school  zal  instaan  voor  de  bewaring  van  de  geneesmiddelen  en  een  personeelslid  zal  er                 
op  toe  zien  dat  je  je  geneesmiddelen  stipt  neemt.  Dat  wordt  telkens  genoteerd  in  een                 
register.  Op  het  einde  van  het  schooljaar  worden  de  gegevens  in  dat  register  vernietigd.  De                 
geneesmiddelen  worden  uitsluitend  in  het  verzorgingslokaal  ter  beschikking  gesteld.  Zo            
nodig  zal  het  toeziend  personeelslid  je  helpen  (bijvoorbeeld  bij  het  indruppelen).  Neem  je  het                
geneesmiddel  om  een  of  andere  reden  niet,  dan  worden  je  ouders  daarvan  op  de  hoogte                 
gesteld.   Het   aanvraagformulier   kan   je   halen   op   het   secretariaat.   
    
Je   wordt   ziek   op   school   
Als  je  ziek  wordt  of  je  onwel  voelt,  laat  je  dat  meteen  weten  aan  een  van  onze                   
personeelsleden.  Afhankelijk  van  de  situatie  zal  je  opgevangen  worden  in  het             
verzorgingslokaal.  Een  zieke  leerling  kan  pas  na  overleg  met  de  ouders  naar  huis  gestuurd               
worden.  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.   
De  school  mag  geen  medische  handelingen  stellen  en  zal  in  geen  geval  geneesmiddelen  ter                
beschikking   stellen,   ook   geen   pijnstillers.   
We  raden  het  innemen  van  pijnstillers,  verkregen  via  medeleerlingen,  af  uit  veiligheid  voor  je                
gezondheid.   
    
Medische   handelingen   
We  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.   

6.3.2. Afspraken   en   regels   met   betrekking   tot   legale   genotsmiddelen.   
Tabak   
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  sigaretten,  elektronische  sigaretten,  shisha  pen  en  heatstick  en               
pruim-   of   snuiftabak   zijn   verboden.   
Het   verbod   geldt   voor   het   volledige   schooldomein   met   inbegrip   van   de   open   plaatsen.     
  

Dit  verbod  geldt  ook  tijdens  activiteiten  die  de  school  organiseert,  zoals             
extra-murosactiviteiten.   
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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   directeur.   
  

Alcohol   
Alcoholbezit  en  -gebruik  bij  leerlingen  wordt  binnen  het  schoolgebeuren  niet  toegestaan.            
Leerlingen   onder   invloed   worden   niet   toegelaten   tot   de   lessen.   
De   jaarlijkse   sportdag   is   voor   iedereen,   zowel   leerlingen   als   personeelsleden,   alcoholvrij.   
Daguitstappen  zijn  per  definitie  alcoholvrij  voor  iedereen.  Hiervoor  geldt  een  aparte             
gedragscode.     
Enkel  voor  leerlingen  van  de  derde  graad  kan  tijdens  meerdaagse  uitstappen  alcohol  in               
beperkte   mate   worden   toegestaan   op   vrije   momenten.   
Bij  speciale  gelegenheden  kunnen  door  de  directie  uitzonderingen  worden  toegestaan.            
Afspraken   hierover   worden   voorafgaandelijk   meegedeeld.     

6.3.3. Afspraken   en   regels   met   betrekking   tot   illegale   genotsmiddelen   
Het  bezit  en  gebruik  van  illegale  middelen  zoals  cannabis,  speed,  XTC,  en  andere               
producten  die  als  illegale  drugs  worden  voorgesteld,  kunnen  op  géén  enkele  wijze              
getolereerd  worden  binnen  het  schoolgebeuren.  Druggebruik  en  druggerelateerd  gedrag           
zullen  steeds  het  voorwerp  uitmaken  van  een  passende  reactie  vanwege  de  school  en               
kunnen   aanleiding   geven   tot   het   opstarten   van   een   tuchtprocedure.   
    
Dealen  van  illegale  middelen  (ook  nepproducten)  al  dan  niet  tegen  betaling,  aanzetten  tot               
gebruik,  ernstige  vermoedens  omtrent  dealen  binnen  het  schoolgebeuren,…  geven           
aanleiding   tot   een   politioneel   onderzoek.   De   tuchtprocedure   wordt   hier   steeds   ingezet.   
    
Leerlingen  die  uit  eigen  beweging  of  op  advies  van  hun  ouders  via  de  school  hulp  zoeken                  
voor  eventuele  problemen  met  betrekking  tot  genotsmiddelen  gebruik  kunnen  rekenen  op             
hulpverlenend  advies.  Via  de  cel  leerlingbegeleiding  wordt  het  CLB  ingeschakeld  en  worden,              
indien   noodzakelijk,   externe   hulpverleningsmogelijkheden   voorgesteld.   

6.3.4. Overzicht   van   mogelijke   interventies   inzake   genotsmiddelen   :   
Spontane   vraag   om   hulp   

● je   wordt   geholpen   door   een   leerkracht   of   een   CLB-medewerker;   
● er  wordt  een  begeleidende  maatregel  (time-out  of  begeleidingscontract)  opgesteld.           

Indien   nodig   wordt   een   beroep   gedaan   op   externe   deskundigen;   
● er   wordt   overlegd   of   het   nodig   is   je   ouders   te   contacteren;   
● er   wordt   geen   tuchtdossier   aangelegd.   

    
Vermoeden   van   bezit/gebruik   

● de  leerling  wordt  door  een  aantal  personeelsleden  gedurende  een  welbepaalde            
periode  geobserveerd.  Accent  ligt  hoofdzakelijk  op  gedragsverandering,  leer-          
prestaties,…   naast   fysische   gegevens;   

● overleg   met   het   CLB,   de   graadcoördinator   en   directie;   
● gesprek   met   de   leerling   op   basis   van   de   observatievaststellingen;   
● bij  ernstige  vermoedens  van  bezit  tijdens  het  schoolgebeuren  kan  de  politie             

verwittigd   worden;   
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● bij   bevestiging   van   vermoedens:   zie   “drugbezit/gebruik   binnen   het   schoolgebeuren”   
  

Vermoeden   van   aanzetten   tot   en/of   dealen   binnen   het   schoolgebeuren   
● de  leerling  wordt  geobserveerd  door  het  schoolpersoneel  en  er  wordt  overlegd  met              

het   CLB.   Mogelijk   volgt   er   een   verwittigend   gesprek   met   de   leerling;   
● bij  ernstige  vermoedens  wordt  contact  opgenomen  met  de  politie  voor  verder             

onderzoek;   
● de   ouders   worden   gecontacteerd   na   voorafgaand   overleg   met   de   politie;   
● bij   bevestiging   van   vermoedens:   zie   “vaststellen   van   aanzetten/dealen   van   drugs”   

    
Vaststellen   van   bezit/gebruik   van   drugs   binnen   het   schoolgebeuren   

● de  situatie  wordt  voorgelegd  aan  het  CLB  in  functie  van  sanctionering  en  –  indien                
noodzakelijk   –   hulpverlening;   

● de  ouders  worden  ingelicht,  eventueel  nadat  de  betrokkene  zelf  de  kans  of  de  taak                
heeft   gekregen   om   het   gebeuren   thuis   te   melden.   Het   tuchtdossier   wordt   opgestart;   

● in  geval  van  hulpverlening  wordt  een  begeleidingscontract  opgemaakt.  Er  Kan            
beroep  gedaan  worden  op  externe  hulpverlening  mits  goedkeuring  van  de            
ouders/voogd;   

● verwijdering  van  school  kan  indien  de  afspraken  niet  nageleefd  worden  of  elke  vorm               
van   hulp   afgewezen   wordt;   

● de  drugs  kunnen  worden  overgemaakt  aan  de  politie  (kan  anoniem  in  geval  van               
kleine   hoeveelheden).   

    
Vaststellen   van,   aanzetten   tot,   gebruik   van   en/of   verhandelen   van   drugs   

● de   politie   wordt   ingelicht;   
● de   ouders   worden,   na   overleg   met   de   politie,   steeds   ingelicht;   
● de  tuchtprocedure,  die  kan  leiden  tot  definitieve  uitsluiting,  wordt  opgestart.  Indien             

geen  uitsluiting:  strikte  sanctionering  en  verplichte  begeleiding,  vastgelegd  in  een            
begeleidingscontract;   

● er  wordt  een  beroep  gedaan  op  externe  hulpverlening  (verplicht           
begeleidingscontract)   in   samenspraak   met   ouders/voogd.   

    
Andere   situaties:   

De  leerling  gebruikt  drugs  en/of  alcohol  buiten  de  school  en  is  nog  steeds  onder  invloed                 
tijdens   het   lesgebeuren.     

● een  ordemaatregel  wordt  genomen:  tijdelijke  verwijdering  uit  de  les  en  de  leerling              
blijft   onder   toezicht;   

● gebruik  van  alcohol  en/of  drugs  resulteert  in  een  verhoogd  risico  in  lessen  praktijk,               
labo's  en  lessen  L.O.  Om  veiligheidsredenen  voor  zichzelf  en  voor  anderen  mag  een               
leerling  onder  invloed  niet  deelnemen  aan  deze  lessen.  De  verantwoordelijkheid  bij             
ongevallen  rust  op  de  schouders  van  de  leerling  als  hij  zich  aan  deze  afspraak  niet                 
zou   houden;   

● bij  mogelijke  complicaties:  medische  bijstand  inroepen;  een  gesprek  met  de  nuchtere             
leerling   en   de   ouders;   

● een   begeleidingscontract;   
● afhankelijk  van  de  ernst  van  de  situatie  en  het  gebruikte  product:  eventueel              

politiediensten  verwittigen  (vb.  in  geval  er  gedeald  wordt  in  de  buurt  van  de               
school,…)   
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De   leerling   gebruikt   drugs   en/of   alcohol   tijdens   buitenlandse   reizen/uitstappen   
Naast  bovenvermelde  maatregelen  kunnen  de  begeleidende  leerkrachten  (afhankelijk  van           
de  ernst  van  de  situatie)  de  verantwoordelijkheid  opnemen  in  verband  met  een  beslissing  tot                
ziekenhuisopname.   
    
In  een  buitenschoolse  situatie  waarbij  op  één  of  andere  manier  een  band  met  de  school  is                  
(vb.   klasfuif   met   vermelding   van   de   schoolnaam).     
Wij  verwachten  ook  buiten  de  schoolmuren  van  onze  leerlingen  een  passende  houding.  De               
school  kan  dan  ook  maatregelen  nemen  indien  een  leerling  -  tijdens  een  activiteit  die  met  de                  
school   gelinkt   wordt   -   gedrag   vertoont   dat   ingaat   tegen   de   waardenbeleving   van   de   school.     

6.4. Herstel-   en   sanctioneringsbeleid   
We  verwachten  dat  iedereen  op  school  de  afspraken  en  leefregels  naleeft.  Als  dat  niet  het                 
geval   is,   kunnen   we   gebruik   maken   van   ons   herstel-   en   sanctioneringsbeleid.   
Wanneer  leerlingen  een  overtreding  van  het  schoolreglement  begaan  wordt  aan  de  hand              
van   het   4-ladenmodel   geoordeeld   welke   maatregelen   hieraan   gekoppeld   worden.   
We  werken  met  2  criteria  om  de  overtreding  in  te  delen,  enerzijds  de  ernst  van  het  feit  (niet                    
ernstig/ernstig),  anderzijds  de  frequentie  (eenmalig/frequent).  Zo  bekomen  we  4  laden.  In             
elke   lade   brengen   we   als   school   overtredingen   en   bijpassende   maatregelen   onder.   
De   verschillende   laden   worden   aan   de   hand   van   onderstaand   schema   verduidelijkt:   
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FEIT   Niet  ernstig  /  eenmalig  (groene       
lade)   
    
Beperkt  aantal  lichte  overtredingen      
van   het   reglement.   

Niet   ernstig   /frequent   (blauwe   lade)   
    
Frequente  overtredingen  van  dezelfde      
regel.   

REACTIE   Waarschuwen   
    
Een  klein  verbaal/non-verbaal     
signaal   naar   de   leerling.   
  

Vaak   volstaat   contact   leggen.   

Gedrag   trainen   
    
Sterk  signaal  naar  de  leerling  (en  de         
groep).   
Persoonlijke  aanpak  om  gewenst      
gedrag   aan   te   leren   (ook   belonen)   

FEIT   Ernstig   /   eenmalig    (gele   lade)   
    
Een  heel  ernstig  feit,  ook  als  het         
gedrag  uitzonderlijk  is,  en  ook  als        
er  verzachtende  omstandigheden     
zijn.   

Ernstig   /   frequent    (rode   lade)   
    
Meer   dan   eens   zware   feiten   plegen.   

REACTIE   Straf-als-signaal   
    
Sterk   signaal   naar   hele   omgeving.   
Maatregelen  om  herhaling  te      
voorkomen.   

Herstel   eisen   
    
Sterk   signaal   naar   hele   omgeving.   
Herstelprocedure.   



In  overleg  met  alle  betrokken  partijen  wordt  beslist  in  welke  lade  de  overtreding  wordt                
ingedeeld  en  welke  maatregel  het  best  aansluit.  Hierbij  zal  altijd  de  ernst  en  frequentie  een                 
bepalende  factor  zijn.  Op  basis  daarvan  kan  gekozen  worden  voor  een  begeleidende,  orde-               
of   tuchtmaatregel.   

6.4.1. Begeleidende   maatregelen   
Wanneer  je  gedrag  de  goede  werking  van  de  school  hindert  kunnen  we  in  overleg  met  jou                  
en  je  ouders  een  begeleidende  maatregelen  bepalen.  Begeleidende  maatregelen  kunnen  bv.             
zijn:   

● Cooldown:   het   loopt   moeilijk   in   de   les.   
Je  gaat  eerste  even  afkoelen  op  de  gang  op  vraag  van  de  leerkracht  en  je  kan  daarna  terug                    
binnen  komen  of  je  wordt  uit  de  les  gezet  en  naar  het  secretariaat  gestuurd  met  je                  
schoolagenda.   

● Een   opvolggesprek   met   het   titularisteam,   graadcoördinator,…   
● Een  time-out:  dat  is  een  programma  dat  in  de  plaats  komt  van  de  normale  lessen.  Je                  

wordt  een  tijdje  opgevangen  in  een  project  om  aan  jouw  gedrag  te  werken.  Je  ouders                 
moeten   wel   akkoord   gaan.   

● Begeleidingsovereenkomst   en   begeleidingsplan.   
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                    
de  overeenkomst  en  de  samenwerking  met  personeelsleden  en  medeleerlingen  opnieuw            
beter   zal   verlopen.   

6.4.2. 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.   

Een  herstelgericht  groepsoverleg  is  een  gesprek,  onder  leiding  van  een  onafhankelijk             
iemand,  tussen  slachtoffer  en  dader,  ouders,  vertrouwensfiguren…  Tijdens  dit  groepsoverleg            
zoekt  iedereen  samen  naar  een  oplossing  voor  de  feiten  die  zich  hebben  voorgedaan.  De                
directeur  of  een  afgevaardigde  van  het  schoolbestuur  kan  een  tuchtprocedure,  zoals  in  punt               
6.4.4  beschreven,  voor  onbepaalde  tijd  uitstellen  om  een  herstelgericht  groepsoverleg  te             
laten   plaatsvinden.   In   dat   geval   brengt   hij   je   per   brief   op   de   hoogte.   
  

6.4.3. Ordemaatregelen   
6.4.3.1. Wanneer   kan   je   een   ordemaatregel   krijgen?   

Wanneer  je  de  leefregels  van  de  school  schendt,  kan  elke  persoon  die  daartoe  gemachtigd                
is  door  het  schoolbestuur  en  op  dat  moment  toezicht  uitoefent,  je  een  ordemaatregel               
opleggen.   
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Tijdens  een  ordemaatregel  blijf  je  op  school  aanwezig.  Een  ordemaatregel  raakt  niet  aan  je                
recht   op   studiebekrachtiging.   

6.4.3.2. Mogelijke   ordemaatregelen   zijn:   

Een   verwittiging   
● Je   wordt   mondeling   of   schriftelijk   op   de   vingers   getikt   voor   je   gedrag.   
● Tijdelijke   verwijdering   uit   de   les.   
● Je  krijgt  van  de  vakleraar  het  bevel  om  het  lokaal  onmiddellijk  te  verlaten.  Deze                

maatregel  is  letterlijk  bedoeld  om  de  orde  te  herstellen.  Je  gaat  je  dan  onmiddellijk                
aanmelden  bij  de  directeur,  de  graadcoördinator  of  het  secretariaat.  Andere            
maatregelen   kunnen   later   volgen.   

    
Een   werksessie   

● Je  krijgt  de  opdracht  om  op  een  afgesproken  moment  na  te  blijven  en  te  helpen  bij                  
bijvoorbeeld  het  schoonmaken  van  de  gebouwen.  Kauwgom  gebruiken  of  eten  of             
drinken  op  plaatsen  waar  het  niet  hoort,  zijn  overtredingen  die  in  principe  bestraft               
worden   met   een   werksessie.   Je   ouders   worden   hiervan   op   de   hoogte   gebracht.   

    
Strafsessie   

● Je  krijgt  de  opdracht  om  naar  school  te  komen  om  te  werken  (bv.  opruimactiviteit).                
Een  strafsessie  is  bijvoorbeeld  de  gebruikelijke  maatregel  voor  wie  rookt  op  school  of               
wie   te   laat   is   (3   –   2   –   1   -   systeem).   

● De  personeelsleden  kunnen  bij  de  directeur  een  strafnamiddag  voorstellen  en  het  is              
de  directeur  die  beslist  of  die  sanctie  opgelegd  wordt.  Het  secretariaat  zorgt  voor  de                
organisatie   van   de   strafnamiddag.   Je   ouders   worden   per   brief   verwittigd.   

    
Preventieve   schorsing   

● Een  preventieve  schorsing  is  de  zwaarste  ordemaatregel.  Je  krijgt  voor  een  bepaalde              
tijd   het   verbod   om   de   lessen   bij   te   wonen.   Deze   maatregel   wordt   alleen   genomen:   

○ als   je   aanwezigheid   de   goede   werking   van   de   school   onmogelijk   zou   maken;   
○ als  je  zodanig  in  de  fout  bent  gegaan  dat  je  definitief  kunt  uitgesloten  worden                

uit   de   school   (agressie,   drugsdelicten,…).   
● Tegen   een   ordemaatregel   is   geen   beroep   mogelijk.   

  

6.4.4. Tuchtmaatregelen   
Let  op:  wanneer  we  in  dit  punt  spreken  over  dagen*  bedoelen  we  telkens  alle  dagen                 
(zaterdagen,   zondagen,   wettelijke   feestdagen   en   11   juli   niet   meegerekend).   

6.4.4.1. 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  van  de  fysieke  of  psychische  veiligheid  en  integriteit  van                  
medeleerlingen,   personeelsleden   of   anderen.   Dat   zal   bv.   het   geval   zijn:   

● als   ordemaatregelen   tot   niets   hebben   geleid;   
● als   je   ernstige   of   wettelijk   strafbare   feiten   pleegt;   
● als   je   de   realisatie   van   het   pedagogisch   project   in   gevaar   brengt.   
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6.4.4.2. 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.  Dit  impliceert  dat  de  overige  EDUGO-scholen              

je   op   basis   daarvan   kunnen   weigeren.   
  

6.4.4.3. Wie   kan   een   tuchtmaatregel   opleggen?   

Alleen  de  directeur  of  een  afgevaardigde  van  het  schoolbestuur  kan  een  tuchtmaatregel              
opleggen.  Als  hij  een  definitieve  uitsluiting  overweegt,  vraagt  hij  vooraf  het  advies  van  de                
begeleidende  klassenraad.  Iemand  van  het  begeleidende  CLB  zal  ook  in  die  klassenraad              
zetelen.   Het   advies   van   de   klassenraad   maakt   deel   uit   van   het   tuchtdossier.     
  

6.4.4.4. Hoe   verloopt   een   tuchtprocedure?   

De   tuchtprocedure   verloopt   als   volgt:   
● De  directeur  of  zijn  afgevaardigde  nodigt  jou  en  je  ouders  met  een  aangetekende               

brief   uit   op   een   gesprek   waar   jullie   gehoord   zullen   worden.   
● Vóór   dat   gesprek   kunnen   jullie   op   school   het   tuchtdossier   komen   inkijken.   
● Het  gesprek  zelf  vindt  ten  vroegste  plaats  op  de  vierde  dag*  (zaterdag,  zondag,               

wettelijke  en  reglementaire  feestdagen  niet  meegerekend)  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*  (zaterdag,  zondag,  wettelijke  en  reglementaire  feestdagen  niet             
meegerekend)  met  een  aangetekende  brief  op  de  hoogte  van  zijn  beslissing.  In  die               
brief  staat  ook  een  motivering  van  de  beslissing  en  de  ingangsdatum  van  de               
tuchtmaatregel.  Bij  een  definitieve  uitsluiting  vermeldt  de  brief  ook  hoe  je  ouders  in               
beroep   kunnen   gaan   tegen   die   beslissing   (zie   6.4.4.5).   

● In  uitzonderlijke  situaties  kan  je  preventief  geschorst  worden  tot  het  einde  van  de               
tuchtprocedure   (zie   punt   6.4.4.7   –   preventieve   schorsing).     

  

6.4.4.5. Kan   je   in   beroep   gaan   tegen   een   tuchtmaatregel?   
Enkel  tegen  een  definitieve  uitsluiting  kunnen  je  ouders  of  jijzelf  (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   het   schoolbestuur:     
vzw   EDUGO   Scholengroep     
Sint-Jozefstraat   8     
9041   Oostakker   

  
of   

● Wanneer  de  school  open  is,  kunnen  je  ouders  het  beroep  bij  het  schoolbestuur  ook                
daar  persoonlijk  afgeven.  Je  ouders  krijgen  dan  een  bewijs  van  ontvangst  dat              
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aantoont  op  welke  datum  ze  het  hebben  ingediend.  We  geven  het  beroep  daarna               
door   aan   het   schoolbestuur.   

● De  aangetekende  brief  moet  ten  laatste  verstuurd  worden  op  de  vijfde  dag  nadat  de                
beslissing  van  definitieve  uitsluiting  werd  ontvangen.  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.   

    
De  termijn  van  vijf  dagen*  geldt  ook  als  je  ouders  er  voor  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.   
  

● Wanneer  het  schoolbestuur  een  beroep  ontvangt,  zal  het  schoolbestuur  of  zijn             
afgevaardigde  een  beroepscommissie  samenstellen  (zie  deel  III  ‘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  uitnodigen              
voor  dat  gesprek.  Jullie  kunnen  zich  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                 
evenveel  stemmen  als  de  groep  van  mensen  die  dat  niet  zijn.  De  voorzitter  is  niet  verbonden                  
aan  de  school  of  het  schoolbestuur.  Wanneer  er  bij  een  stemming  evenveel  stemmen  voor                
als   tegen   zijn,   geeft   zijn   stem   de   doorslag.   
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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.   
  

6.4.4.6. Andere   belangrijke   informatie   over   de   tuchtprocedure   
● We  zorgen  er  voor  dat  je  ouders  vóór  het  tuchtverhoor  op  de  hoogte  zijn  van  alle                  

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

● Buitenstaanders  mogen  je  tuchtdossier  niet  inzien,  behalve  wanneer  je  ouders            
schriftelijk   toestemming   geven.   

● Je   tuchtdossier   kan   niet   doorgegeven   worden   aan   een   andere   school.  
● Als  je  definitief  wordt  uitgesloten  vóór  het  einde  van  het  schooljaar  (d.i.  31  augustus),                

blijf  je  bij  ons  administratief  ingeschreven  tot  een  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  10de  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.   

  

6.4.4.7. Wat   is   een   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   je   definitieve   uitsluiting;   
● wanneer  je  aanwezigheid  op  school  een  gevaar  of  ernstige  belemmering  vormt  voor              

jezelf,   voor   medeleerlingen   of   voor   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.  De  preventieve  schorsing              
uit  de  school  wordt  daarnaast  ook  vooraf  afzonderlijk  schriftelijk  gemotiveerd  meegedeeld             
aan   je   ouders.   

6.4.5. Recht   op   opvang   
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  de  preventieve  schorsing  als  een  tijdelijke  of                
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  de  school  op                   
deze  aanvraag  niet  ingaat,  zullen  we  dit  schriftelijk  en  gemotiveerd  meedelen  aan  je  ouders.                
Als  de  school  op  deze  vraag  wel  ingaat,  dan  worden  er  afspraken  gemaakt  met  jou  en  je                   
ouders.   
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6.5. 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   directeur.   
Samen  met  je  ouders  zoeken  we  dan  naar  een  afdoende  oplossing.  Als  dat  wenselijk  is,                 
kunnen  we  in  onderling  overleg  een  beroep  doen  op  een  professionele  conflictbemiddelaar              
om   tot   een   oplossing   te   komen.   
  

Als  deze  informele  behandeling  niet  tot  een  oplossing  leidt  die  voor  jou  en  je  ouders                 
volstaat,  dan  kunnen  jullie  je  klacht  in  een  volgende  fase  voorleggen  aan  de               
Klachtencommissie.  Deze  commissie  is  door  Katholiek  Onderwijs  Vlaanderen  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:   
  

Klachtencommissie     
t.a.v.   de   voorzitter   van   de   Klachtencommissie     
Guimardstraat   1     
1040   Brussel   
  

De   klacht   kan   tevens   worden   ingediend   per   e-mail   via     
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of  via  het  daartoe  voorziene  contactformulier  op  de           
website   van   de   Klachtencommissie:    http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen .   
    
De  commissie  zal  de  klacht  enkel  inhoudelijk  behandelen  als  ze  ontvankelijk  is,  dat  wil                
zeggen   als   ze   aan   de   volgende   voorwaarden   voldoet:   

● de  klacht  moet  betrekking  hebben  op  de  feiten  die  niet  langer  dan  zes  maanden                
geleden  hebben  plaatsgevonden.  We  rekenen  vanaf  de  laatste  gebeurtenis  waarop            
de   klacht   betrekking   heeft;  

● de  klacht  mag  niet  anoniem  zijn.  Omdat  de  klachtencommissie  een  klacht  steeds              
onbevooroordeeld  en  objectief  behandelt,  betrekt  ze  alle  partijen,  dus  ook  het             
schoolbestuur;   

● de  klacht  mag  niet  gaan  over  een  feit  of  feiten  die  de  klachtencommissie  al  heeft                 
behandeld;   

● de  klacht  moet  eerst  aan  het  schoolbestuur  zijn  voorgelegd.  Je  ouders  moeten  hun               
klacht  ten  minste  hebben  besproken  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   op   een   misdrijf);  

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

Schoolreglement   EDUGO   campus   De   Toren 48   

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/


○ 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  waarover  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:   Extra   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.     

7. Wie   is   wie?     

Graag  stellen  we  je  de  volgende  organen  en  mensen  voor  die  mee  instaan  voor  de                 
organisatie   van   onze   school.   

7.1. Schoolbestuur   
Het  schoolbestuur  “vzw  EDUGO  Scholengroep”  is  de  eigenlijke  organisator  van  het             
onderwijs  in  onze  school.  Het  is  verantwoordelijk  voor  het  beleid  en  schept  de  noodzakelijke                
voorwaarden   voor   een   goed   verloop   van   het   onderwijs.    
  

vzw   EDUGO   Scholengroep   
Ondernemingsnummer   -   0455.490.125   
Sint-Jozefstraat   8   -   9041   Oostakker   
RPR   Ondernemingsrechtbank   Gent   

7.2. De   scholengemeenschap   
EDUGO   maakt   deel   uit   van   de   scholengemeenschap   Stroming.   Die   bestaat   uit:   
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Sint-Franciscus   Evergem   

Sint-Laurensinstituut   ASO   Zelzate   

Technisch   Instituut   Sint-Laurens   Zelzate   

Visitatie   Mariakerke   

EDUGO   campus   De   Brug   Oostakker   

EDUGO   campus   De   Toren   Oostakker   

EDUGO   campus   Glorieux   (Technisch   Instituut   +   DBSO)   Oostakker   

EDUGO   campus   Lochristi   Lochristi   

Sint-Paulusinstituut   Gent   

BenedictusPoort   campus   Maria   Middelares   Gent   

BenedictusPoort   campus   Ledeberg   Ledeberg   

BuSO   Styrka   Sec.   Ond.   @   Waterkant   Gent   



  

7.3. Beroepscommissie   
Het  schoolbestuur  bepaalt  de  samenstelling  van  de  beroepscommissie.  De  samenstelling            
kan  per  te  behandelen  dossier  verschillen  maar  dan  binnen  het  te  behandelen  dossier  niet                
wijzigen.   
  

De  beroepscommissie  is  samengesteld  uit  interne  en  uit  externe  leden.  Interne  leden  zijn  de                
leden  van  de  klassenraad,  waaronder  alleszins  de  voorzitter  van  de  klassenraad,  die  de               
betwiste  eindbeslissing  heeft  genomen.  Een  lid  van  het  schoolbestuur  kan  ook  als  intern  lid                
van  de  beroepscommissie  deel  uitmaken.  Externe  leden  zijn  personen  die  extern  zijn  aan               
het   schoolbestuur   én   aan   de   school,   waar   de   betwiste   evaluatiebeslissing   is   genomen.   
  

De  voorzitter  van  de  beroepscommissie  zal  steeds  een  extern  lid  zijn.  Er  zijn  twee                
beroepscommissies   mogelijk:   

● De  beroepscommissie  bevoegd  voor  een  beroep  tegen  een  definitieve  uitsluiting  (zie             
deel   II,   punt   6.4.4.5)   

De   beroepscommissie   zal   de   definitieve   uitsluiting   ofwel   bevestigen   ofwel   vernietigen.   
● De  beroepscommissie  bevoegd  voor  een  beroep  tegen  het  oriënteringsattest  B  of  C              

dat   je   hebt   behaald   (zie   deel   II,5.10.4).   
In  de  tweede  fase  in  de  beroepsprocedure  kan  de  beroepscommissie  ofwel  de  betwiste               
beslissing   bevestigen   ofwel   een   andere   beslissing   nemen.   

7.4. Directie   
De   directeur,   Luc   Verreyt,   staat   in   voor   de   dagelijkse   leiding   van   de   school.     
Telefoon:   09   255   91   14.     
E-mail:   directie@toren.edugo.be   

7.5. Coördinatoren   
Sommige  personeelsleden  hebben  een  bijzondere  opdracht.  De  coördinatoren  zijn           
verantwoordelijk  voor  alles  waarbij  leerlingen  betrokken  zijn.  Zij  zijn  de  contactpersonen  bij              
uitstek  tussen  de  leerlingen,  ouders,  CLB,  …  Bovendien  zijn  zij  verantwoordelijk  voor  tal  van                
organisatorische   aspecten   in   de   school   (evaluatiesysteem,   website,   SmartSchool,…).   
Wij  willen  op  school  met  zorg  inzetten  op  maximale  ontplooiingskansen  voor  al  onze               
leerlingen  vertrekkend  vanuit  hun  talenten  en  wat  ze  al  kunnen,  rekening  houdend  met               
specifieke   onderwijsbehoeften.   
Omdat  elk  kind  uniek  is  en  elk  leerproces  dynamisch  is,  engageren  we  ons  als  schoolteam                 
om  samen  met  alle  betrokkenen  te  blijven  zoeken  naar  aanpassingen  op  maat  van  onze                
leerlingen.  Elke  leerling  heeft  daar  recht  op.  Deze  aanpassingen  moeten  én  voor  het               
leerkrachtenteam  én  voor  de  leerlingen  én  voor  de  ouders  én  voor  het  CLB  haalbaar  en  dus                  
redelijk   zijn.   
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BuSO   Styrka   Sec.   Ond.   Gent   

BuSO   Sint-Gregorius   Gentbrugge   



Alle  maatregelen  en  aanpassingen  worden  op  geregelde  tijdstippen  geëvalueerd  en  zijn             
binnen  elke  fase  van  het  zorgcontinuüm  aanpasbaar  én  omkeerbaar  als  de  specifieke              
onderwijsbehoefte   verandert   of   zich   niet   langer   stelt.   
Het  zoeken  en  bepalen  van  redelijke  aanpassingen  is  dan  ook  een  permanente              
denkoefening  voor  het  volledige  schooljaar  en  tijdens  de  volledige  schoolloopbaan  in             
campus   De   Toren.   
  

De   informatica-coördinatoren   zijn   verantwoordelijk   voor   de   informatisering   op   school.   
  

    

7.6. Secretariaat   
Afhankelijk  van  de  situatie  word  je  op  het  secretariaat  ( administratie@toren.edugo.be )  bij             
voorkeur   geholpen   door   de   verantwoordelijke:   
  

  

7.7. Personeelsleden  
De  leerkrachten  zijn  het  onderwijzend  personeel.  Naast  hun  zuivere  lesopdracht  vervullen             
sommigen   nog   andere   taken,   bijvoorbeeld:   titularisteam,   coördinator,   …   
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Jasmien   Ponnet     
2degraad@toren.edugo.be     

coördinator   +   zorgbeleid   tweede   graad     
  

Luc   Van   den   Broeck    
3degraad@toren.edugo.be     

coördinator   +   zorgbeleid   derde   graad   

Christophe   De   Jaegher   
christophe.dejaegher@edugo.be    

  informatica-coördinator   

Benni   Piron   
benni.piron@edugo.be     

  informatica-coördinator   

Iris   De   Campeneere   
iris.decampeneere@edugo.be     

SOHO-coördinator  (begeleiding  overgang     
sec.ond.   naar   hoger   onderwijs)   

Leerlingenadministratie     Greta   Cocquyt   

Schoolboeken,   schoolongevallen     Taiessa   Vercruysse   
boeken@toren.edugo.be     

Schoolrekeningen   Hilde   Vercruysse   
rekeningen@toren.edugo.be     

Afwezigheden   Pieter   Houtekier     
Isabelle   Pauwels     
afwezigheden@toren.edugo.be     
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Daarnaast  is  er  ook  het  ondersteunend  personeel.  Zij  hebben  als  taak  de              
schooladministratie,   het   toezicht   en   de   begeleiding   van   leerlingen,   …   
    
Het  onderhoudspersoneel,  begaan  met  de  netheid  van  de  school,  is  heel  belangrijk  voor  het                
goed   functioneren   van   onze   school.     

7.8. Klassenraad   
De   klassenraad   heeft   drie   functies.     

● In  sommige  omstandigheden  moet  de  toelatingsklassenraad  beslissen  of  een  leerling            
als   regelmatige   leerling   kan   toegelaten   worden   tot   een   bepaalde   studierichting.     

● De  begeleidende  klassenraad  volgt  in  de  loop  van  het  schooljaar  jou  en  je  studies                
op.     

● De  delibererende  klassenraad  beslist  op  het  einde  van  het  schooljaar  of  je  al  dan  niet                 
geslaagd   bent   en   welk   oriënteringsattest/studiebewijs   je   krijgt.   

  

7.9. CLB   (Centrum   voor   Leerlingenbegeleiding)   
7.9.1. Contactgegevens   

Elke   school   werkt   samen   met   een   centrum   voor   leerlingenbegeleiding.   Voor   onze   school   is   
dit:     
  

  
De   CLB-contactpersoon   is:   Samuel   De   Baere   
De   CLB-verpleegkundige   is:   Stefanie   Van   Gansbeke   
De   CLB-arts   is:   dokter   Frederike   Carton   
    
Wanneer   en   hoe   is   het   CLB   bereikbaar?   
Op  elke  werkdag  van  8u30  tot  12u  en  van  13u30  tot  16u30  (op  maandag  tot  17u).  Buiten  de                    
openingsuren   kan   je   een   boodschap   inspreken   op   het   antwoordapparaat.   
De  CLB-contactpersoon  is  regelmatig  aanwezig  op  de  school.  Meer  info  over  de              
aanwezigheid   van   het   CLB   kan   je   navragen   bij   de   school.   
    
Het   CLB   is   gesloten     

● op   zaterdag   en   zondag.   
● op   wettelijke   en   decretale   feestdagen   (te   raadplegen   op   www.feestdagen-belgie.be)    
● van   15   juli   tot   en   met   15   augustus.   

  
Tijdens   de   vakantieperiodes   zie   website:    www.vclb.be     

7.9.2. Wat   doet   het   CLB?   
Het  CLB  staat  in  voor  kwaliteitsvolle  leerlingenbegeleiding  waarbij  leerlingen  en  ouders            
steun   ervaren,   zich   gewaardeerd   voelen   en   betrokken   worden.   
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Vrij   CLB   regio   Gent     
Halvemaanstraat   96     
9040   Sint-Amandsberg   

info@vclbgent.be     
tel.   09   277   84   00   

http://www.vclb.be/
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Je   kan   bij   het   CLB   terecht   voor   vragen   over:   
● Welbevinden   (zich   goed   voelen   thuis   en   op   school).   
● Leren   en   studeren   (wat   heeft   een   kind   nodig   om   te   leren?).   
● School-   en   studiekeuze   (informatie   en   hulp   bij   het   zoeken).   
● Gezondheid   (medisch   onderzoek,   vaccinaties,   gewicht,   gehoor,   …).   

    
Het   CLB-team   verbonden   aan   onze   school   bestaat   uit   contactpersoon   en   trajectbegeleider.   
    

● De  contactpersoon  is  het  aanspreekpunt  voor  de  leerlingen,  ouders  en  onze  school.              
Hij/zij  beluistert  uw  vraag  en  biedt  ondersteuning  waar  mogelijk.  Daarnaast  heeft             
onze  school  ook  een  vaste  arts  en  verpleegkundige.  Indien  er  meer  hulp  gewenst  is,                
kan  de  contactpersoon  u  voorstellen  om  samen  te  werken  met  een  trajectbegeleider              
van   het   CLB   of   u   toeleiden   naar   een   andere   hulpverlener.   

● De  trajectbegeleider  biedt  u  een  begeleiding  aan  op  maat  en/of  een  diagnostisch              
traject.  Dit  kan  worden  opgenomen  door  een  arts,  maatschappelijk  werker,            
psycholoog/pedagoog   of   verpleegkundige.   

    
Als  onze  school  wenst  dat  het  CLB  een  leerling  begeleidt,  dan  bespreekt  onze  school  dit                 
vooraf  met  de  leerling  en/of  de  ouders  (tenzij  bij  een  vermoeden  van  zorgwekkende               
verontrusting).  Indien  dit  om  één  of  andere  reden  niet  is  gebeurd,  beperkt  de               
CLB-medewerker  zich  tot  een  1ste  gesprek.  Na  dit  gesprek  beslist  de  handelingsbekwame              
leerling  als  er  nog  verdere  gesprekken  volgen.  Indien  de  leerling  niet  handelingsbekwaam              
wordt   geacht,   beslissen   de   ouders.   
Voor  de  begeleiding  van  leerplichtproblemen  (veelvuldige  afwezigheden)  is  instemming  van            
de  leerling  of  van  de  ouders  niet  vereist.  School  en  CLB  werken  hierbij  nauw  samen.  Als  er                   
niet  wordt  ingegaan  op  de  initiatieven  van  het  CLB,  meldt  de  school  dit  aan  het  departement                  
onderwijs.   
De  artsen  en  verpleegkundigen  van  het  CLB  verzorgen  samen  de  systematische             
contactmomenten.  Ze  nemen  ook  vragen  op  over  besmettelijke  ziekten.  Deelname  aan  de              
systematische  contactmomenten  en  de  preventieve  maatregelen  in  het  kader  van            
besmettelijke   ziekten   is   verplicht.   
De  ouders  of  de  leerling  kunnen  zich  wel  verzetten  tegen  het  uitvoeren  van  het  medisch                 
onderzoek  door  een  bepaalde  arts  of  verpleegkundige.  Dit  verzet  moet  schriftelijk  ingediend              
worden  (formulieren  zijn  te  verkrijgen  in  het  CLB).  In  geval  van  verzet  dient  het  medisch                 
onderzoek  uitgevoerd  te  worden  door  een  andere  arts  en/of  verpleegkundige.  De  resultaten              
van   dit   onderzoek   worden   aan   het   CLB   bezorgd.   
Als  een  leerling  van  school  verandert,  behouden  onze  school  en  het  CLB  hun  bevoegdheid                
en  verantwoordelijkheid  ten  aanzien  van  die  leerling  tot  de  leerling  is  ingeschreven  in  een                
andere   school.   
Het   CLB   respecteert   het   pedagogisch   project   van   onze   school   en   de   rechten   van   het   kind.     

7.9.3. Het   CLB-dossier   
Elke  leerling  heeft  een  CLB-dossier.  Daarin  wordt  de  essentie  van  de  tussenkomsten  en               
begeleidingen  opgenomen.  Bij  het  hanteren  van  dit  dossier  wordt  rekening  gehouden  met  de               
regels  over  het  beroepsgeheim,  de  deontologie  en  de  bescherming  van  de  persoonlijke              
levenssfeer.  Inzage  in  het  dossier  is  mogelijk.  Daarvoor  kan  je  je  wenden  tot  het  onthaal  van                  
het   CLB.   
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Als  de  leerling  van  school  en  daardoor  ook  van  CLB  verandert,  zal  het  CLB-dossier  10                 
dagen  na  de  start  van  het  schooljaar  of  10  dagen  na  de  inschrijving  bezorgd  worden  aan  het                   
nieuwe   CLB.   De   leerling   of   de   ouders   hoeven   daar   niets   voor   te   doen.     
Indien  de  leerling  of  de  ouders  niet  wensen  dat  het  dossier  wordt  overgedragen,  dan  moet  er                  
binnen  de  10  dagen  na  inschrijving  schriftelijk  verzet  aangetekend  worden  bij  het  CLB  van                
de   vorige   school.   
  

De  vaccinatiegegevens,  de  gegevens  in  het  kader  van  de  verplichte  begeleiding             
(systematische  contactmomenten  en  begeleiding  van  leerplichtproblemen),  een  kopie  van           
een  gemotiveerd  verslag  of  een  verslag  M-decreet  (indien  van  toepassing),  worden  altijd  aan               
het   nieuwe   CLB   bezorgd.   Hiertegen   is   geen   verzet   mogelijk.   
Het  CLB  en  de  school  kunnen  informatie  over  leerlingen  uitwisselen  indien  ze  relevant  is  en                 
de  handelingsbekwame  leerling  of  ouder  hiervoor  toestemming  geeft.  Bij  het  doorgeven  en              
het  gebruik  van  gegevens  wordt  steeds  rekening  gehouden  met  de  regels  over  het               
beroepsgeheim   en   de   bescherming   van   de   persoonlijke   levenssfeer.   
  

Het  CLB-dossier  wordt  tot  ten  minste  tien  jaar  na  de  datum  van  het  laatste  systematisch                 
contactmoment  bewaard.  Daarna  wordt  het  dossier  vernietigd,  maar  niet  vroeger  dan  het              
ogenblik   waarop   de   leerling   25   jaar   wordt.   

7.9.4. Samenwerking   met   leerling,   ouders   en   scholen   
Een  constructieve  samenwerking  met  alle  betrokkenen  verhoogt  de  kans  op  een             
kwaliteitsvolle  begeleiding.  Indien  u  vragen  heeft  over  het  verloop  van  onze  begeleiding,  kan               
u   terecht   bij   de   betrokken   CLB-medewerker,   de   coördinator   of   de   directie.   
  

Via   www.clbchat.be  kan  je  als  ouder  of  als  leerling  anoniem  een  vraag  stellen  of  je  verhaal                  
vertellen  aan  een  CLB-medewerker.  Je  vindt  alle  informatie  en  de  openingsuren  van  de  chat                
op   hun   website.   
  

Indien  deze  stappen  toch  niet  tot  een  constructieve  samenwerking  leiden,  kan  u  een  klacht                
indienen.  De  formele  klachtenprocedure  wordt  gestart  door  een  schriftelijke  klacht  (brief  of              
e-mail)   te   richten   aan   de   directeur.   De   directeur   contacteert   u   binnen   de   10   werkdagen.   
  

Vrij   CLB   regio   Gent     
t.a.v.   Ruben   Dobbelaere     
Halvemaanstraat   96     
9040   Sint-Amandsberg     
ruben.dobbelaere@vclbgent.be     

7.10. Het   ondersteuningsnetwerk   
Onze   school   is   aangesloten   bij   het   ondersteuningsnetwerk   diverGent.   
DiverGent  is  de  naam  voor  het  ondersteuningsnetwerk  (ONW),  voor  de  scholen             
buitengewoon   onderwijs   en   gewoon   onderwijs,   in   de   regio   Gent   die   zijn   aangesloten.   
Buitengewoon  en  gewoon  onderwijs,  CLB  en  pedagogische  begeleiding  werken  hierbij            
samen   als   gelijkwaardige   partners.   
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DiverGent  is  enerzijds  voor  leerlingen  met  attestering  type  basisaanbod  (BA)  type  3  en  type                
7  STOS  en  type  9,  met  specifieke  onderwijsbehoeften  en  anderzijds  voor  ondersteuning  van               
leerkrachten  en  scholen  met  zorgvragen  voor  leerlingen  met  specifieke  onderwijsbehoeften            
in   de   regio   Gent.   
Krachtlijnen   van   diverGent:   

● Ondersteuning   is   mogelijk   in   fase   2   en   3   van   het   zorgcontinuüm.   
● Ondersteuning  is  voldoende  flexibel,  vraaggestuurd,  op  maat,  school  nabij  en            

laagdrempelig.   
● Er   wordt   uitsluitend   casusgericht   gewerkt.   
● Ondersteuning  gebeurt  leerling-  en  leerkrachtgericht,  met  maximale  inzet  op  de            

klasvloer   en   vanuit   een   inclusieve   visie.   
● Er   wordt   handelingsgericht   gewerkt.   
● Men   kijkt   ontwikkelingsgericht   en   gelooft   in   groeikracht.   
● Er   is   samenwerking   met   de   ouders.   
● Alle  informatie  omtrent  diverGent  kan  je  bekomen  bij  het  CLB  verbonden  aan  de               

school.   
● Contactpersoon:  Kathleen  Van  den  Broeck;  telefoonnummer:  09  210  01  52            

secundair@divergent.gent     
  

7.11. Internaat   
In  de  scholengroep  is  een  eigen  studie-internaat.  De  internen  vormen  er  een              
leefgemeenschap,  ingedeeld  in  verschillende  leefgroepen  per  graad.  De          
internaatbeheerders  en  het  opvoedersteam  staan  dagelijks  in  voor  de  organisatie,  de             
studiebegeleiding  en  de  ontspanningsmogelijkheden  van  de  internen.  Meer  informatie  over            
het  internaat  lees  je  in  de  internaatbrochure  die  op  het  secretariaat  van  de  school  kan                
bekomen   worden.   
  

Internaatbeheerders:   
  

  

8. Wie   heeft   inspraak?     
8.1. Directieraad     

De  directieraad  is  een  beleidsondersteunend  en  adviserend  orgaan  op  organisatorisch  en             
pedagogisch  vlak.  De  directieraad  heeft  een  signaalfunctie  over  de  dagelijkse  werking  van              
de  school  van  lerarenkorps  naar  directie  en  omgekeerd.  In  deze  raad  worden  lopende  zaken                
en  projecten  behandeld  en  opgevolgd.  Hij  is  ook  een  klankbord  voor  beslissingen  van  de                
directie.     

8.2. Lokaal   Onderhandelingscomité   (LOC)   
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Lieselotte   Bockstal     
Eksaardserijweg   24     
9041   Oostakker     
tel.   09   255   91   39     

Nancy   De   Geyter   
Sint-Jozefstraat   10   
9041   Oostakker   
tel.   09   255   91   42   



In  het  lokaal  onderhandelingscomité  worden  personeelsaangelegenheden  besproken.  Dit          
comité  bestaat  uit  leden  van  het  schoolbestuur  en  de  syndicaal  afgevaardigden  van  het               
personeel.      

8.3. Overkoepelend   Lokaal   Onderhandelingscomité   (OLOC)   
Het  overkoepelend  lokaal  onderhandelingscomité  bespreekt  de  gemeenschappelijke         
personeelsaangelegenheden   campusoverstijgend.   

8.4. Overkoepelend  onderhandelingscomité  scholengemeenschap     
(OCSG)   

Dit  onderhandelingscomité  fungeert  op  het  niveau  van  de  scholengemeenschap.  Hieraan            
wordt  deelgenomen  door  de  directeurs  van  de  EDUGO  Scholengroep  en  één  syndicaal              
afgevaardigde   per   school.   

8.5. Ouderraad   (OR)   
Met  het  oog  op  het  optimaal  welzijn  van  alle  leerlingen  kunnen  alle  ouders  participeren  in  de                  
werking  van  de  school.  Zij  kunnen  dit  o.m.  door  deel  uit  te  maken  van  de  ouderraad,  een                   
groep  ouders  die  meedenken  en  meewerken  aan  de  uitbouw  van  de  school.  De  ouderraad                
vergadert  een  zestal  keer  per  schooljaar.  Per  gezin  wordt  een  bijdrage  betaald  via  de                
schoolrekening.      

8.6. Overkoepelende   ouderraad   (OOR)   
De  doelstellingen  van  de  overkoepelende  ouderraad  zijn  tweeërlei:  het  afstemmen  van             
initiatieven  en  het  uitwisselen  van  onderlinge  ervaringen  én  te  fungeren  als             
beleidsondersteunend   en   adviserend   orgaan.     

8.7. Leerlingenraad   
De  leerlingenraad  bestaat  uit  vrijwilligers  uit  het  3de  t.e.m.  6de  jaar.  Er  wordt  gestreefd  naar                 
een  evenwichtige  samenstelling  over  de  verschillende  graden  en  studierichtingen  heen.  De             
groep  kiest  onder  haar  leden  een  voorzitter,  ondervoorzitter,  secretaris,  …  Deze  groep  komt,               
onder  begeleiding  van  een  of  meer  leerkrachten,  meermaals  per  jaar  samen  om  activiteiten               
te   organiseren   voor   de   leerlingen   en   voorstellen   te   doen   aan   de   directie.     

8.8. Schoolraad   
In  dit  participatieorgaan  krijgen  de  personeelsleden,  de  ouders,  de  leerlingen  en  de  lokale               
gemeenschap  inspraak  in  het  dagelijks  onderwijsgebeuren  in  de  school,  waarvoor  het             
schoolbestuur  de  eindverantwoordelijkheid  draagt.  Elk  met  hun  eigen  inbreng,  komen  zij             
samen  op  voor  de  christelijke  opvoeding  van  de  leerlingen.  De  schoolraad  zal  advies  geven                
aan   en   overleg   plegen   met   het   schoolbestuur   over   een   aantal   aangelegenheden.     
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9. Jaarkalender     
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Start   schooljaar   &   schoolfotografie   Woensdag   1   september   2021   

Infoavond   ouders   nieuwe   leerlingen   Donderdag   9   september   2021   

Sportdag   alle   jaren   Donderdag   16   september   2021   

Eetfestijn     Vrijdag  13  mei  2022  (openschool)  (onder        
voorbehoud)   

Facultatieve   verlofdag   Vrijdag   12   november   2021   

Klassenraaddag     Maandag   11   oktober   2021   (leerlingen   vrijaf)   

Oudercontact   met   titularisteam   Vrijdag   22   oktober   2021  

Vrije   dagen   van   het   1 ste    trimester   Maandag  1  november  t.e.m.  zondag  7        
november   2021   (herfstvakantie)   
  

Donderdag   11   november   2021   
  

Vrijdagnamiddag   24   december   2021   

Kerstvakantie   Maandag  27  december  2021  t.e.m.  zondag  9         
januari   2021   

Oudercontacten   met   vakleerkrachten   Donderdag   13   januari   2022   (vakleerkrachten)   
Vrijdag   14   januari   2022   (vakleerkrachten)   

Vrije   dagen   van   het   2 de    trimester   Maandag  28  februari  t.e.m.  zondag  6  maart        
2022   (krokusvakantie)   

Evaluatiedag   Donderdag   31   maart   2022   

Pedagogische   studiedag   Vrijdag   7   februari   2022   (leerlingen   vrijaf)   

Paasvakantie   Maandag  4  april  t.e.m.  maandag  18  april         
2022   

Vrije   dagen   van   het   3 de    trimester   Zondag   1   mei   2022   
Donderdag   26   mei   2022   (Hemelvaartsdag)   
Vrijdag   27   mei   2022   
Maandag   6   juni   2022   (pinkstermaandag)   

Nacht   van   De   Toren   (openschool)   Vrijdag   13   mei   2022   (onder   voorbehoud)   



    

10. 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  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.     

11. Bij   wie   kan   je   terecht   als   je   het   moeilijk   hebt     
Wanneer  je  het  om  de  een  of  andere  reden  wat  moeilijker  hebt,  wil  onze  school  je  helpen  je                    
moeilijkheden  te  boven  te  komen.  Daarvoor  kan  je  terecht  bij  leraren  en  opvoeders  met  een                 
luisterend  oor.  Ook  de  graadcoördinatoren  zijn  er  om  je  verder  te  helpen.  We  vinden  het                 
belangrijk  dat  je  weet  op  basis  van  welke  principes  we  werken.  Als  je  het  moeilijk  hebt  met                   
onze   manier   van   werken,   dan   helpen   we   je   bij   het   zoeken   naar   begeleiding   die   bij   jou   past.     

11.1. Het   gaat   over   jou   
Als  we  begeleiding  bieden,  doen  we  dat  altijd  met  jou.  Er  zullen  nooit  beslissingen  genomen                 
worden  over  je  hoofd  of  achter  je  rug.  Het  kan  zijn  dat  we  je  aanraden  je  ouders  te                    
informeren.  Dat  bespreken  we  dan  samen  met  jou.  We  proberen  steeds  te  doen  wat  voor  jou                  
het   beste   is,   maar   houden   daarbij   ook   rekening   met   wat   het   beste   is   voor   anderen.     

11.2. Geen   geheimen   
Er  zijn  twee  soorten  van  geheimhouding  in  de  begeleiding:  discretieplicht  en             
beroepsgeheim.  In  je  school  kan  je  praten  met  allerlei  personeelsleden  zoals  leraren  en               
directie.  Zij  hebben  een  discretieplicht  en  gaan  dus  vertrouwelijk  om  met  de  informatie  die  je                 
aan  hen  vertelt,  maar  kunnen  je  niet  beloven  dat  alles  wat  je  aan  hen  vertelt  geheim  blijft.                   
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Rapportuitdeling   Voor   de   6des:   maandag   27   juni   2022   
Voor  3des,  4des  en  5des:  donderdag  30  juni          
2022   

Einde   schooljaar   Donderdag   30   juni   2022   

Bijkomende   proeven     Dinsdag  23  augustus  en  woensdag  24        
augustus   2022   

Rapportuitdeling   na   bijkomende   
proeven   

Woensdag  24  augustus  2022  (de  leerlingen        
komen  diezelfde  dag  om  hun  officiële        
documenten)   



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/zij  wettelijk  verplicht  is  om              
je  altijd  toestemming  te  vragen  voor  er  iets  kan  doorverteld  worden.  Bij  een  CLB-                
medewerker   kan   je   er   dus   op   rekenen   dat   jouw   persoonlijke   informatie   geheim   blijft.     

11.3. Een   dossier   
Door  een  beroep  te  doen  op  onze  leerlingenbegeleiding,  stem  je  ermee  in  dat  we  relevante                 
informatie  bijhouden  in  jouw  leerlingendossier.  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,  de  cel  leerlingenbegeleiding  en               
de   titularisteam   toegang.   
Als  je  ons  dingen  vertelt,  zullen  we  samen  met  jou  bekijken  welke  informatie  we  opnemen  in                  
het  dossier.  Meer  informatie  over  hoe  je  toegang  kan  vragen  tot  deze  informatie  vind  je  in                  
deel  II,  punt  6.2.  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.      

11.4. De   cel   leerlingenbegeleiding   
Om  je  op  een  goede  manier  te  begeleiden,  werken  de  leerlingenbegeleiders  in  onze  school                
samen  in  een  cel  leerlingenbegeleiding.  Op  regelmatige  tijdstippen  bespreken  we  in  deze              
vergadering  de  moeilijke  situaties  waarmee  sommige  leerlingen  te  kampen  hebben  en             
zoeken   we   samen   met   de   CLB-medewerker   naar   oplossingen.     

11.5. Je   leraren   
Soms  is  het  noodzakelijk  dat  we  ook  je  leraren  informeren  over  je  situatie.  Als  we  dat                  
noodzakelijk  vinden,  zullen  we  het  met  jou  bespreken.  Ook  je  leraren  en  andere               
personeelsleden  die  werden  geïnformeerd  moeten  discreet  omgaan  met  de  vertrouwelijke            
informatie   die   we   hen   bezorgen.     

12. Schoolkosten     

12.1. Bijdrageregeling   voor   ouders   
In  onderstaande  lijst  vind  je  een  overzicht  van  financiële  bijdragen  die  van  jou  of  je  ouders                  
kunnen  worden  gevraagd.  Afhankelijk  van  de  studierichting  kunnen  er  nog  bijkomende             
kosten   zijn.   Een   lijst   hiervan   is   te   verkrijgen   op   het   secretariaat.     
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Verplichte   uitgaven   voor   benodigdheden   Richtprijs   Vaste   prijs   

Hand-   en   Werkboeken   (zie   boekenlijst)       

Schoolagenda     €   6,00   

EDUGO   toetsen-   en   takenblok     €   1,50   

Rapport     €   2,00   
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Schoolreglement   (indien   gewenst   op   papier)     €   2,50   

Rekentoestel   type   Texas   TI-30XB   multiview     €   15,00   

Turnkledij:   t-shirt     €   8,00   

Huur   labojas   +   veiligheidsbril   
           niet-wetenschappen   richtingen   
           wetenschappen   richtingen   

    
€   1,50   
€   4,00   

Gebruik   handboek   Nederlands   5des+6des     €   2,50   

Cursussen   en   kopies     €   0,05/stuk   

Examenpapier   
2de   graad   
3de   graad   

    
3   x   €   4,00   
2   x   €   5,00   

Leerlingenkaart   (in   geval   van   verlies)     €   2,00   

Diplomakost     €   5,00   

Verplichte   uitgaven   voor   activiteiten   Richtprijs   Vaste   prijs   

Sportdag   (kostprijs   verschillend   volgens   leerjaar)   €27,00/33,00     

Zwemmen   (alleen   voor   SW;   gedurende   1   trimester)     €2.40/beurt   

Educatieve   reizen   binnen   de   schooluren   (toegangsprijs   +   
busvervoer)   

verschillend   
per   klasgroep   

  

Toneel   en/of   filmvoorstelling   /   sprekers   verschillend   
per   klasgroep   

  

Excursie   Brussel   voor   het   4de   jaar   (richtprijs)   €   30,00     

Parijs   voor   het   5de   jaar   (meerdaags)   (richtprijs)   €   250,00     

Facultatieve   uitgaven   Richtprijs   Vaste   prijs   

Bijdrage   ouderraad   (1   per   gezin   in   EDUGO   secundair)     €   2,50   

Italiëreis   6des   (richtprijs)   €   820,00     

Leerlingenkastje:   
huur   
waarborg   

    
€   17,00   
€   10,00   

Pendelbus:   opstapkaart     €   30,00   

Schoolbusabonnement:   
1ste   trimester   
2de   +   3de   trimester   

    
€   90,00   
€   110,00   

Drankautomaat:   
frisdrank   (0,5   l)   

    
€   1,20   



  

12.2. Schoolrekeningen   
De  facturen  inzake  de  schoolkosten  en  internaatskosten  worden  regelmatig  bezorgd  aan  de              
leerlingen  van  de  school.  De  facturen  worden  eveneens  elektronisch  verzonden  naar  de              
ouder(s).  We  werken  hiervoor  samen  met  de  online  betalingsdienst  POM.  De  facturen              
dienen  uiterlijk  binnen  de  14  dagen  na  factuurdatum  te  worden  betaald.  Niet-betaling  op  de                
vervaldag  brengt  van  rechtswege  en  zonder  enige  ingebrekestelling  een  intrest  van  10%  per              
jaar  mee,  evenals  een  schadevergoeding  van  10%  van  het  factuurbedrag,  met  een  minimum               
van   €   15.   
In  geval  van  niet  tijdige  betaling  van  de  facturen  zal  door  de  school  een  rappel  worden                  
overgemaakt  met  verzoek  tot  onmiddellijke  betaling  van  de  openstaande  schuld.  Blijft  ook              
deze  rappel  zonder  gevolg  dan  wordt  het  dossier  overgemaakt  aan  de  raadsman  van  de                
school  die  onverwijld  de  nodige  stappen  zal  ondernemen  tot  invordering.  Alle  geschillen              
betreffende  onze  facturen  of  wanbetaling  ervan  behoren  tot  de  uitsluitende  bevoegdheid  van              
de   rechtbanken   in   het   rechtsgebied   Gent.   
Indien  jij  of  je  ouders  problemen  ondervinden  met  het  betalen  van  de  schoolrekening,               
kunnen  jullie  contact  opnemen  met  de  directeur  of  de  boekhouding.  Het  is  de  bedoeling  dat                 
er   afspraken   worden   gemaakt   over   aangepaste   betalingsmodaliteiten.   
Wij   verzekeren   jou   en   je   ouders   een   discrete   behandeling   van   jullie   vraag.   

12.3. Breënsfonds   
Dit  is  een  hulpfonds  van  onze  school.  Dit  fonds  heeft  tot  doel  de  ouders  van  leerlingen  die                   
het  moeilijk  hebben  om  studiekosten  te  betalen,  financieel  te  steunen.  Ouders  die  denken               
hiervoor   in   aanmerking   te   komen   nemen   contact   op   met   de   directie.     

12.4. Betalingsmodaliteiten   
De  schoolrekeningen  worden  betaald  door  overschrijving.  Dit  kan  door  middel  van  het              
overschrijvingsstrookje  bij  de  rekening  of  via  de  betaalknop  in  de  mail  .  Als  ouder  kunt  u  ook                   
kiezen   voor   domiciliëring.   Daarvoor   vraagt   u   een   formulier   aan   op   het   secretariaat.     

12.5. Kosten   bij   annulatie   
Kosten  worden  niet  aangerekend  bij  afwezigheid  in  de  mate  dat  de  school  geen  kosten  heeft                 
gemaakt   of   de   door   haar   reeds   gemaakte   kosten   kan   recupereren.     
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water   (0,5   l)   €   0,80   

Belegd   broodje     €   2,50   

Schoolrestaurant:   
all-in   
warme/koude   schotel   
soep   of   dessert   
water   (fruitsmaak)   
groenteschotel   

    
€   6,60   
€   4,50   
€   0,70   
€   1,10   
€   2,90   



13. Samenwerking   met   de   politie   
    

Een  schoolomgeving  biedt  opportuniteiten  om  netwerken  uit  te  bouwen.  Ze  geeft  aan              
jongeren  voldoende  kansen  om  een  veilig  en  sociaal  netwerk  van  collectief  welzijn  uit  te                
bouwen.  Dit  impliceert  tezelfdertijd  dat  ook  personen  of  organisaties  de  kans  krijgen  om               
jongeren  in  negatieve  zin  te  beïnvloeden.  Het  is  in  dit  kader  dat  de  Minister  van                 
Binnenlandse  Zaken  de  lokale  politie  verzoekt  om  maatregelen  te  nemen  teneinde  bij  te               
dragen  tot  een  veilige  schoolomgeving.  Daartoe  wordt  een  partnerschap  aangegaan  met  de              
schoolgemeenschap.   
    
Er  wordt  vanuit  de  lokale  politie  een  vast  aanspreekpunt  voorzien,  waarbij  praktische              
afspraken  worden  gemaakt  met  betrekking  tot  spijbelgedrag,  drugsfeiten,  geweldsdelicten,           
diefstallen,  …  Binnen  onze  politiezones  is  voor  de  gemeente  Lochristi  Perry  Gauthier  het               
aanspreekpunt   en   voor   Gent   is   dit   Saar   Ackaert.   
Bureau   Aanspreekpunt   Scholen:   telefoonnummer   09   /   266   67   50     
of   via    BAS.GENT@police.belgium.eu     
Het   bureau   is   bereikbaar   op   schooldagen   tussen   8.30u.   en   16.30u.     

14. Waarvoor   ben   je   verzekerd?     
  

Elke   leerling   is   verzekerd:   
● tegen   burgerlijke   aansprakelijkheid   op   school   (ongeluk   veroorzaakt   door   derden);   
● tegen  lichamelijke  letsels  opgelopen  op  school,  op  weg  naar  of  van  de  school  en                

tijdens  hun  stage  in  fabrieken  en  ondernemingen  (zowel  in  België  als  in  het               
buitenland).  Dat  betekent  dat  je  verzekerd  bent  in  geval  van  medische,             
farmaceutische  of  orthopedische  kosten,  hospitalisatiekosten,  tijdelijke  of  bestendige          
invaliditeit,   …   ;   

● tegen  overlijden  als  gevolg  van  een  ongeluk  op  school  of  op  weg  naar  of  van  de                  
school.   

    
Deze   verzekering   is   ook   geldig   bij   extra-murosactiviteiten   georganiseerd   door   de   school.   
    
Je  bent  niet  verzekerd  tegen  stoffelijke  schade  (gescheurde  kleren,  breuk  aan  fiets,              
verlies/breuk   van   bril,   breken   van   ruiten,   diefstal).   
    
Voor  balsporten  op  de  speelplaats  stelt  de  school  ballen  ter  beschikking  die  ‘mild’  zijn  voor                 
de  vensterramen.  Gebruik  dus  geen  ballen  die  je  zelf  meebrengt.  Richt  je  ondanks  de               
voorzieningen  van  de  school  toch  schade  aan  (vb.  een  ruit  breken)  dan  sta  je  zelf  in  voor  de                    
kosten.   
  

Bij  een  ongeval  haal  je  op  het  secretariaat  de  ongevalsaangifte  af.  Je  laat  dit  door  de                  
geneesheer  invullen  en  je  bezorgt  de  ingevulde  aangifte  zo  snel  mogelijk  aan  het               
secretariaat.  Na  de  behandeling  worden  de  doktersbriefjes  bezorgd  aan  het  ziekenfonds.             
Het  teruggavenformulier  van  het  ziekenfonds  bezorg  je  eveneens  aan  het  secretariaat.  De              
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schoolverzekering  betaalt  het  verschil  tussen  de  totale  kosten  en  de  terugbetaling  van  het               
ziekenfonds.   
  

De   school   is   verzekerd   via   het   Interdiocesaan   Bureau,   Guimardstraat   1,   1040   Brussel.     

15. Je   zet   je   in   voor   de   school   als   vrijwilliger     
Vanaf  1  augustus  2006  legt  de  Vrijwilligerswet  een  aantal  verplichtingen  op  aan  de               
organisaties  die  vrijwilligers  tewerkstellen.  Ook  onze  school  maakt  bij  de  organisatie  van              
verschillende  activiteiten  gebruik  van  vrijwilligers.  De  school  heeft  dan  ook  de  verplichte              
verzekering   afgesloten   via   de   schoolpolis.     

16. Leerlingenvervoer     

Volgende  regels  worden  in  acht  genomen  bij  schoolbusvervoer  en  busvervoer  voor             
schooluitstappen:   

● De  leerlingen  moeten  minstens  5  minuten  voor  de  vertrektijd  aan  de  opstapplaats              
aanwezig  zijn  en  in  afwachting  tot  de  bus  de  deuren  opent  binnen  de  voorziene                
wachtzone   blijven.   

Op  de  pendelbus  geldt  een  voorrang  voor  de  leerlingen  van  campus  De  Brug.  De  leerlingen                 
van  de  overige  campussen  (De  Toren  &  Glorieux)  wachten  op  de  tweede  (latere)  pendelbus.                
Zij   kunnen   de   wachttijd   op   school   zinvol   doorbrengen.   

● Bij  ritten  zonder  begeleiding  worden  steeds  de  aanwijzingen  van  de  chauffeur             
gevolgd.   

● Het  is  ten  strengste  verboden  op  de  bus  te  roken,  te  eten  (incl.  snoep  en  kauwgom)                  
en   te   drinken.   

● Schuifdaken,  vensters  en  deuren  worden  enkel  geopend/gesloten  met  toestemming           
van   de   chauffeur.   

● Het  interieur  van  de  bus  dient  net  gehouden  te  worden.  Er  wordt  niets  op  de  grond  of                   
in   de   asbakken   gedeponeerd.   

● Leerlingen   zijn   bij   schooluitstappen   verplicht   gedurende   de   rit   te   blijven   zitten.   
● De  leerlingen  dienen  zich  rustig  en  niet  luidruchtig  te  gedragen.  Wangedrag  leidt              

steeds   tot   sancties.   
● In  samenspraak  met  de  directie  van  de  school  worden  alle  aangerichte  bescha-              

digingen  aan  de  betrokkene(n)  aangerekend,  zowel  het  te  vervangen  stuk  als  de              
werkuren.   Hetzelfde   geldt   voor   abnormale   bevuilingen.   

● Elke  moedwillig  veroorzaakte  schade  of  bevuiling  wordt  aanzien  als  vandalisme  en             
wordt  steeds  aan  de  directie  van  de  school  gemeld  die  dan  aangifte  doet  bij  de  politie                  
voor   het   opstellen   van   een   proces-verbaal.   

● Het  geldig  vervoerbewijs  dient  op  verzoek  van  de  chauffeur  onmiddellijk  worden             
voorgelegd.   

Bij  niet-naleving  van  dit  reglement  zal  (zullen)  ofwel  de  naam  (namen)  van  de  betrokkene(n)                
doorgegeven  worden  aan  de  directie  van  de  school  of  wordt  het  vervoerbewijs  onmiddellijk               
ingehouden  voor  één  of  meerdere  dagen.  Het  ingehouden  vervoerbewijs  wordt  aan  de              
directie  van  de  school  overgemaakt  samen  met  een  verslag  en  wordt  door  de  leerling  daar                 
afgehaald.   
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● Bij  ernstige  overtreding  of  herhaling  kan  de  leerling  de  toegang  tot  de  bus  ontzegd                
worden.   De   directie   van   de   school   wordt   hiervan   zo   vlug   mogelijk   ingelicht.   

● Alle   personeelsleden   hebben   het   recht   om   dit   reglement   te   laten   naleven.   
● Indien   er   in   de   bus   gordels   aanwezig   zijn   dan   is   het   verplicht   deze   te   dragen.     

  

17. Het   verloop   van   een   schooldag    

Je   aankomst   op   school   
● Op  weg  naar  school  (of  naar  huis)  neem  je  steeds  de  normale  weg,  zonder                

oponthoud.  Ook  de  schoolverzekering  stelt  die  eis.  Je  leeft  onderweg  de             
voorschriften  van  het  verkeersreglement  na  en  je  bent  voorzichtig  in  het  verkeer.  Je               
vertrekt  tijdig  van  huis  zodat  je  niet  te  laat  komt  op  school.  Je  blijft  niet  treuzelen  op                   
hoeken  en  pleinen  of  bij  de  schoolpoort.  Rond  en  op  de  campus  gedraag  je  je                 
hoffelijk.   

● Je  komt  altijd  de  school  binnen  langs  de  schoolpoort  aan  de  fietsenstalling.  Langs               
daar  ga  je  ook  altijd  buiten.  Alleen  de  leerlingen  die  op  maandag  en  vrijdag  gebruik                 
maken  van  de  lijnbus  (lijnen  73  en  74  van  De  Lijn)  van  16.04  u.  mogen  op  die  dagen                    
de   campus   verlaten   via   de   hoofdingang   op   weg    naar   de   bushalte.   

● Vóór  het  eerste  belsignaal  (zowel  ’s  morgens  als  ’s  middags)  moet  je  op  de                
speelplaats  zijn.  Is  dat  niet  zo  dan  beschouwt  de  school  je  als  te  laat.  De  dreef                  
behoort  niet  tot  de  speelplaats.  Bij  het  eerste  belsignaal  ga  je  onmiddellijk  naar  de                
les.   Bij   het   tweede   belsignaal   ben   je   aanwezig   in   de   klas.   

● Koptelefoons  of  oortjes  stop  je  bij  het  betreden  van  de  speelplaats  in  je               
leerlingenkastje   of   in   je   schooltas.   

● Wie  te  laat  komt  in  de  les,  stoort  het  lesgebeuren.  Vertrek  dus  tijdig  van  huis.  Wie                  
toch  te  laat  komt,  moet  zich  melden  aan  het  secretariaat  vooraleer  naar  het  leslokaal                
te  gaan.  Er  wordt  dan  vooraan  in  de  schoolagenda  een  datumstempel  geplaatst  met               
het   uur   van   aankomst.   Wie   drie   keer   te   laat   komt,   krijgt   een   strafstudie.   

● De  school  staat  afkerig  tegenover  laatkomers.  Als  wij  vaststellen  dat  je  af  en  toe  te                 
laat  bent  dan  nemen  wij  contact  op  met  je  ouders.  Je  kan  dan  ook  verplicht  worden                  
om  ’s  morgens  om  8.15  uur  en  ’s  middags  tien  minuten  voor  aanvang  van  de  lessen                  
al  aanwezig  te  zijn  op  school.  Bovendien  organiseren  wij  ‘pechweken’  waarin             
bijzondere   aandacht   wordt   besteed   aan   laatkomers.   

Om  te  laat  komen  te  sanctioneren,  hanteren  wij  het  3-2-1-  systeem:  eerst  krijg  je  strafstudie                 
na  drie  keer  te  laat  komen;  daarna  kan  je  verplicht  worden  om  je  een  tijdlang  om  8.15  uur  op                     
het   secretariaat   te   melden.   

● Bij  aankomst  op  school  plaats  je  je  fiets  in  de  fietsenberging  en  de  bromfiets  op  de                  
voorziene  plaats.  We  dringen  erop  aan  dat  de  fietsen  en  bromfietsen  op  slot  zijn.  De                 
school  is  niet  verantwoordelijk  voor  schade  aan  je  fiets  of  bromfiets,  ook  niet  overdag                
tijdens  de  lessen.  Laat  je  fiets  nooit  achter  in  de  fietsenstalling  ’s  avonds  of  tijdens                 
het   weekend.   

● Kauwgom   is   op   school   verboden.   Je   betreedt   de   speelplaats   dus   zonder   kauwgom.   
● Voor  aanvang  van  de  lesdag  (8.35  u.)  kan  je  naar  de  speelplaats  of  de  groenzone.  Je                  

kan   ook   terecht   in   de   refter   op   het   gelijkvloers.   
● Je  blijft  niet  rondhangen  op  de  eerste  of  tweede  verdieping  voor  aanvang  van  de                

lessen,   tijdens   speeltijden   en   na   afloop   van   de   lessen.     
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Tijdens   de   lessen   
● Je  betreedt  het  klaslokaal  in  stilte  en  hebt  aandacht  voor  orde  en  netheid.  Je  verlaat                 

de   klas   niet   zonder   toelating   van   de   leerkracht.   
Respecteer  het  klasmateriaal.  Opgemerkte  schade  moet  onmiddellijk  gemeld  worden  aan  de             
leerkracht.  Onkosten  verbonden  aan  het  herstellen  van  moedwillig  aangebrachte  schade            
vallen   ten   laste   van   de   leerling   die   ze   veroorzaakt.   

● Tussen  twee  lesuren  blijf  je  rustig  wachten  op  de  volgende  leraar.  Je  blijft  in  het                 
lokaal  en  leunt  niet  door  de  ramen.  Moet  je  naar  een  ander  lokaal,  dan  doe  je  dit                   
kalm  en  zonder  oponthoud.  Als  de  leraar  niet  komt  opdagen,  verwittigt  één  van  de                
leerlingen   het   secretariaat.   

● Is  een  leerkracht  afwezig,  dan  kan  je  op  de  leerlingenschermen  vinden  naar  welk               
lokaal   je   moet   gaan   voor   de   studie.   

● Gebruik  van  drank  en/of  voeding  is  niet  toegestaan  in  de  gangen  of  in  de  klaslokalen,                 
tenzij   hiervoor   toestemming   wordt   gegeven.   

● Af  en  toe  moet  je  van  klaslokaal  veranderen.  Waar  moet  je  heen  met  je                
boekentas/rugzak  tijdens  de  speeltijd  en  ’s  middags?  De  regel  is  dat  je  je               
boekentas/rugzak  plaatst  in  de  gang,  vlakbij  het  lokaal  waarin  je  het  volgende  uur  les                
hebt.  Plaats  de  boekentassen  op  een  rij  langs  de  muur.  Dat  bevordert  de  veiligheid                
en   het   oogt   fraaier.   

● Komt   de   directeur   je   klaslokaal   binnen   dan   ga   je   recht   staan.   
● Moet  je  dringend  naar  het  toilet,  dan  vraag  je  toestemming  aan  je  leerkracht  en  ga  je                  

naar   het   herentoilet   (alleen   tweede   verdieping)   of   het   damestoilet   (eerste   verdieping).   
● Als  het  laatste  lesuur  wegvalt,  bestaat  de  mogelijkheid  van  dispensatie  voor  de              

leerlingen  van  het  zesde  jaar.  Voor  het  vijfde  jaar  is  er  mogelijkheid  tot  dispensatie                
vanaf   Nieuwjaar.     
Dispensatie   kan   indien:   

● er  geen  vervangles  of  vervangtaak  is  (de  klasverantwoordelijke  heeft           
de   opdracht   zich   te   informeren   op   het   secretariaat);   

● het  secretariaat  of  de  graadcoördinator  vlak  vóór  het  vertrek  de            
toelating  heeft  gegeven  door  de  schoolagenda  af  te  stempelen.           
Zonder  stempel  in  je  schoolagenda  mag  je  de  school  niet  verlaten!             
Geen   schoolagenda   =   geen   dispensatie.   
Deze  regeling  is  goedgekeurd  door  de  ouderraad  en  de  verzekering  is             
ervan   op   de   hoogte.   

● Als  het  eerste  uur  wegvalt  is  er  geen  afwijking.  Iedereen  moet  op  het  gewone  uur                 
aanwezig   zijn   op   school.   

● Tijdens  de  pauzes  verlaat  je  het  leslokaal  en  ga  je  naar  de  speelplaats  of  de                 
groenzone.  Zitten  kan  daar  probleemloos,  maar  liggen  niet  (ook  niet  bij  warm  weer).               
In   de   gebouwen   wordt   er   niet   gegeten   of   gedronken.     

Tijdens   de   speeltijd   
● Tijdens  de  speeltijd  verlaat  je  het  klaslokaal.  Je  blijft  niet  rondhangen  op  de  eerste  of                 

de  tweede  verdieping.  Ga  naar  de  speelplaats  of  de  groenzone.  Zitten  kan  daar               
probleemloos,   maar   liggen   niet   (ook   niet   bij   warm   weer).   

● Eten   en   drinken   tijdens   de   speeltijd   kan   alleen   in   de   refter   of   op   de   speelplaats.   
● Gooi   je   afval   steeds   in   de   vuilnisbak!   
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● Tijdens  de  speeltijd  gebruik  je  enkel  de  toiletten  op  de  speelplaats.  De  toiletten               
worden  niet  gebruikt  als  speel-  of  schuilruimte.  Hou  ze  proper!  Tijdens  de  lessen               
blijven  de  toiletten  op  de  speelplaats  gesloten.  Moet  je  dringend  naar  het  toilet  dan                
vraag   je   toestemming   van   de   leerkracht   en   ga   je   naar   het   dichtstbijzijnde   toilet.   

Middagpauze   
● Tijdens  de  middagpauze  mag  je  niet  eten  op  de  speelplaats  maar  wel  in  de                

boterhammenrefter  of  studiezaal.  Als  je  de  toestemming  hebt  van  je  ouders  mag  je               
de  school  verlaten  om  te  gaan  eten.  Bij  het  begin  van  het  schooljaar  bevestigen  je                 
ouders  dit  schriftelijk.  Afwijkingen  kunnen  enkel  door  de  directeur  of  zijn             
afgevaardigde  toegestaan  worden.  Als  je  over  de  middag  op  school  blijft,  breng  je               
ofwel  je  eigen  lunchpakket  mee  of  bestel  je  een  broodje.  Je  kunt  ook  een                
middagmaal  gebruiken  in  het  schoolrestaurant.  Tijdens  de  middagpauze  krijg  je  de             
kans   om   deel   te   nemen   aan   middagactiviteiten.   

● Leerlingen  van  de  tweede  graad  die  de  toestemming  hebben  om  buiten  de  school  te                
gaan  eten,  mogen  niet  in  de  Hilariusdreef  of  in  de  omgeving  van  de  school  blijven                 
rondhangen.  Het  is  de  bedoeling  dat  zij  thuis  gaan  eten  en  zo  snel  mogelijk  naar                 
school  terugkeren.  Zij  zijn  verplicht  om  bij  hun  aankomst  op  school  onmiddellijk  op  de                
speelplaats  te  komen.  In  de  Hilariusdreef  of  in  de  omgeving  van  de  school  blijven                
wachten   is   niet   toegestaan.   

● Leerlingen  van  de  2de  graad  die  ‘s  middags  gaan  eten  in  het  schoolrestaurant               
moeten  hiervoor  de  campus  verlaten.  Zij  dienen  onmiddellijk  na  hun  maaltijd  terug  te               
keren  naar  de  campus.  Van  zodra  ze  de  campus  verlaten  vallen  ze  onder  de                
verantwoordelijkheid   van   de   ouders.   

● Leerlingen  van  de  derde  graad  mogen  mits  toestemming  van  hun  ouders  ‘s  middags               
de  school  verlaten.  Zij  mogen  tijdens  de  middagpauze  wel  in  de  Hilariusdreef  of  in  de                 
Arenastraat.  Het  is  niet  toegelaten  om  tijdens  de  middagpauze  rond  het             
bedevaartsoord,  op  de  chiroterreinen,  in  de  omgeving  van  het  wijkhuis  ‘Pieter  De              
Rudder’   en   op   de   parking   van   Hotel   De   Lourdes   te   vertoeven.   

● Bij  het  verlaten  van  de  campus  toon  je  je  leerlingenkaart  aan  de  toezichthouder.  Je                
leerlingenkaart  is  strikt  persoonlijk.  Je  hebt  deze  kaart  steeds  bij  je.  Op  verzoek  van                
een  personeelslid  toon  je  of  geef  je  je  kaart  af.  Bij  verlies  koop  je  onmiddellijk  een                  
nieuwe   leerlingenkaart   aan   op   het   secretariaat.   

● Niet  alleen  jijzelf,  maar  ook  je  leerkrachten  kunnen  de  pauzes  best  gebruiken.              
Respecteer  dat.  Tijdens  de  middagpauze  mag  je  niet  vóór  12.45  uur  aankloppen  aan               
de  leraarskamer.  Als  je  echt  iemand  nodig  hebt  ga  je  naar  het  secretariaat  of  naar                 
een   graadcoördinator.     

Avondstudie   
● Na  schooltijd  bieden  wij  op  maandag,  op  dinsdag  en  op  donderdag  studie  onder               

toezicht  aan.  Wens  je  in  de  studie  te  blijven  dan  moeten  je  ouders  dat  op  voorhand                  
bevestigen.  Hebben  je  ouders  bevestigd  dat  je  in  de  studie  blijft  dan  moet  je  ook                 
telkens   daadwerkelijk   aanwezig   zijn.     
Wie  blijft,  moet  zich  aan  de  regels  houden:  je  bent  stipt  op  tijd  (15.50  uur  op  dinsdag                   
en  op  donderdag;  16.10uur  op  maandag)  en  je  blijft  tot  16.35  uur.Op  andere               
momenten  de  studie  verlaten  kan  niet.  De  verantwoordelijke  stempelt  je            
schoolagenda   af   als   bewijs   van   je   aanwezigheid.   
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● Voor  wie  op  de  school,  pendel  of  lijnbus  moet  wachten,  is  een  lokaal  beschikbaar.                
Hierbij  is  geen  toezicht  voorzien  en  werk  je  dus  zelfstandig.  Indien  je  ouders  dit                
wensen   kan   je   op   het   secretariaat   een   stempel   halen.     

  

18. Website     
Tegen  oprichters  en  medeoprichters  van  een  website  die  schade  berokkent  aan             
medeleerlingen  en/of  personeel  van  EDUGO  wordt  een  tuchtprocedure  gevoerd  die  kan             
leiden   tot   de   definitieve   uitsluiting   uit   de   school.   (zie   ook   deel   II,   6.1.4)     
  

19. Laptopproject   (Bring   your   own   device)   

Vanaf  dit  schooljaar  gaat  de  modernisering  secundair  onderwijs  van  start.  Binnen  de  nieuwe               
eindtermen  gaat  er  bijzondere  aandacht  uit  naar  21ste-eeuwse  vaardigheden,  digitale            
competenties  en  mediawijsheid  (zie  lijst  hieronder).  Als  school  wensen  we  hier  maximaal  op               
in  te  zetten,  zodanig  dat  elke  leerling  goed  voorbereid  kan  starten  in  het  hoger  onderwijs  of                  
op   de   arbeidsmarkt.    Wij   werken   hiervoor   vanaf   schooljaar   2021-2022   met   een   laptopproject.   

    
•           Kritisch   denken     
•           Creatief   denken     
•           Probleem   oplossen     
•           Computational   thinking     
•           Informatievaardigheden     
•           ICT-basisvaardigheden     
•           Mediawijsheid    
•           Communiceren     
•           Samenwerken     
•           Sociale   en   culturele   vaardigheden     
•           Zelfregulering     

    

Elke  leerling  die  les  volgt  in  onze  school  dient  te  beschikken  over  een  persoonlijk  device.                 
Het  beschikken  over  een  eigen  laptop  maakt  dat  leerlingen  tijdens  het  leren  functioneel               
informatie  kunnen  opzoeken  en  raadplegen.  Hierbij  hebben  we  als  school  o.a.  aandacht              
voor  kritisch  reflecteren  over  geraadpleegde  bronnen  en  mediawijsheid.  Hiernaast  leren            
leerlingen  al  doende  verschillende  computerprogramma’s  kennen,  die  ze  kunnen  gebruiken            
bij   presentaties,   het   schrijven   van   een   paper,   ...     

Om  in  te  spelen  op  individuele  noden  van  leerlingen  bieden  we  leerstof  waar  mogelijk  aan                 
op  verschillende  niveaus  (beginner,  gevorderde  en/of  expert).  Op  deze  manier  dagen  we              
elke  leerling  voortdurend  uit  op  zijn  niveau,  zolang  iedereen  de  eindtermen  maar  bereikt.               
Dankzij  hun  eigen  laptop  kunnen  leerlingen  zelfstandig  of  in  groep  verder  werken  aan  de                
leerstof.  Leerlingen  die  sterk  zijn  voor  wiskunde,  kunnen  vaak  al  verder  gaan  oefenen  na                
een  kort  instructiefilmpje,  terwijl  andere  leerlingen  met  meer  moeite,  langer  uitleg  kunnen              
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krijgen.  Naast  lesmateriaal  op  papier  reiken  we  dus  ook  aanvullend  digitaal  instructies  en               
oefeningen   aan.     

We   zetten   verder   enkele   voordelen   op   een   rijtje:     

    
● We   leren   onze   leerlingen   kritisch   omgaan   met   informatie   die   ze   vinden   op   

het   internet.     
● We   versterken   de   digitale   geletterdheid   van   onze   leerlingen.     
● We   stimuleren   probleemoplossend   en   ‘computationeel’   denken.     
● We   maken   onze   leerlingen   ‘mediawijs’:   bv.   welke   informatie   zet   je   online,   hoe   

bescherm   je   je   privacy?    
● De   leerkracht   kan   gemakkelijk   extra   oefeningen   aanbieden   en   zo   inspelen   op   

individuele   noden   van   leerlingen   (remediëringsoefeningen,   
uitbreidingsoefeningen,   …)     

● Leerlingen   kunnen   in   de   klas,   maar   ook   thuis,   instructiefilmpjes   bekijken.     
● Leerlingen   kunnen   thuis   leerstof   herhalen   doordat   extra   oefeningen,   

instructiefilmpjes,   lesmateriaal,   …   online   worden   aangereikt.     
● Leerlingen   kunnen   van   thuis   uit   samenwerken   met   medeleerlingen.     
● Iedereen   werkt   met   hetzelfde   toestel   en   heeft   dus   dezelfde   mogelijkheden.     

  

Waarom   dezelfde   laptop   voor   iedereen?     

De  school  kiest  bewust  voor  een  uniform  toestel  voor  alle  leerlingen  en  leerkrachten.               
Daartoe  organiseert  de  school  een  formule  voor  groepsaankoop  met  een  partner  die  wij  op                
kwaliteit   en   dienstverlening   hebben   getest.   We   zetten   enkele   voordelen   op   een   rijtje:     

    
● Bij  een  defect  van  de  eigen  laptop  krijgt  de  leerling  een  vervangtoestel  in               

bruikleen  zodat  hij  of  zij  verder  kan  werken  met  een  vertrouwd  toestel.  Zo               
loopt  de  leerling  geen  achterstand  op,  wat  uiterst  belangrijk  is  in  een  les,               
tijdens   een   toets   of   een   proefwerk.     

● We  bieden  een  stevig  toestel  aan  dat  geschikt  is  voor  intensieve             
verplaatsingen   door   actieve   jongeren.     

● Iedereen   werkt   met   dezelfde   softwareversies.   Zo   verlopen   de   lessen   vlotter.     
● Leerlingen   en   leerkrachten   kennen   elkaars   toestel   en   kunnen   elkaar   helpen.     
● Een  servicepakket  voor  zowel  software  als  hardware  (onderhoud,  herstelling           

…).     
● Een  betere  aankoopprijs  omwille  van  de  hoeveelheid  toestellen  die  worden            

besteld.     
● Identieke  installatie  geoptimaliseerd  voor  het  toestel.  Hierdoor  kan  een           

snellere   herinstallatie   gebeuren.     
● Alle  toestellen  zijn  uitgerust  met  een  specifieke  WiFi-kaart  om  massaal            

dataverkeer   te   kunnen   verwerken.     
● Niet  alle  ouders  zijn  in  de  mogelijkheid  om  hun  zoon  of  dochter  te  helpen  bij                 

een  defect.  Daarom  neemt  de  school,  in  samenwerking  met  The  Rent             
Company,   deze   zorg   over.     
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Welke   minimum   specificaties   heeft   de   laptop   nodig?     

We  starten  dit  schooljaar  met  een  basistoestel  voor  de  leerlingen  in  de  tweede  en  derde                 
graad.  Dit  toestel  is  voldoende  krachtig  om  ook  de  komende  jaren  nog  vlot  mee  te  kunnen.                  
U  vindt  hier  de  minimum  specificaties  van  de  toestellen  die  de  leerling  nodig  heeft  om  les  te                   
kunnen   volgen:     

● Besturingssysteem   Windows   10   Pro   (64   bit)     
● Processor   Intel   Core   i3   of   gelijkwaardig   
● Geheugen   minimum   8GB   DDR4-2400   SDRAM     
● Interne   opslag   minimum   128GB   SSD   M.2   2242   NVMe     
● Scherm   minimum   11,6   inch   HD     
● Draadloze   technologie   Intel®   AC   9560   ac   (2x2)   Wi-Fi®   /   Bluetooth®   5   combo     
● Camera   720p   HD-camera   

De   school   zal   verdere   info   verschaffen   via   de   informatieavonden.     

20. Gedragscode   ICT     
● Voor  toegang  tot  het  lokale  netwerk  en  online  diensten  (Smartschool,  Google  Apps,              

Office,  …)  heb  je  een  persoonlijke  account.  Ga  steeds  discreet  om  met              
wachtwoorden   en   persoonlijke   gegevens,   zowel   op   school   als   daarbuiten.   

● Alle  gegevens  die  je  opslaat  op  het  schoolnetwerk  zijn  toegankelijk  voor  de              
beheerders  en  leerkrachten.  Je  mag  geenszins  bestanden  van  anderen  openen  of             
wijzigen.   

● Je  hebt  respect  voor  eigen  en  andermans  materiaal.  Het  beschadigen  van  toestellen,              
veranderen  van  instellingen,  verwijderen  van  apps,  losmaken  van  kabels,  …  is  niet              
toegelaten.  Een  fout  of  gebrek  wordt  onmiddellijk  gemeld  aan  de  leerkracht.  Indien  je               
opzettelijk   schade   toebrengt   aan   een   toestel,   zal   je   de   schade   moeten   vergoeden.   

● Je   mag   geen   apps   op   de   computers   of   tablets   installeren.   
● De   computers   en   tablets   worden   enkel   gebruikt   voor   schooltoepassingen.   
● Tijdens  de  middagpauze  kan  je  enkel  terecht  in  het  OLC  om  aan  een  schoolopdracht                

te  werken.  Als  je  iets  wilt  afprinten  dan  koop  je  hiervoor  een  kopieerkaart  op  het                 
secretariaat.   De   kaart   kost   €   1   voor   10   afdrukken.   

● Eten   en   drinken   horen   niet   thuis   in   de   computerlokalen.   
● Na  elke  les  worden  de  computers  afgemeld.  Na  het  laatste  (vaste)  lesuur  worden  alle                

computers   afgesloten.   Laptopschermen   blijven   open   staan.   
● Persoonlijke  toestellen  (GSM,  smartphone,  smartwatch,  tablet,  laptop)  mogen  enkel           

gebruikt  worden  in  functie  van  het  lesgebeuren  en  met  toestemming  van  de              
leerkracht.   

● Op  het  schooldomein  mag  je  geen  foto-  of  videomateriaal  verzamelen  zonder  de              
uitdrukkelijke   toestemming   van   de   betrokken   personen.   

● Sociale  netwerksites  zoals  Facebook,  Instagram,  …  kunnen  in  de  les  gebruikt             
worden  mits  toestemming  van  de  leerkracht  en  indien  het  aansluit  bij  het              
lesgebeuren.   

● Er  worden  geen  filmpjes,  geluidsfragmenten  of  foto’s  die  betrekking  hebben  op  de              
school  op  sociale  media  geplaatst  zonder  dat  daar  uitdrukkelijk  toestemming  voor             
wordt   gegeven   door   de   school.   
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● Ook  op  sociale  media  ga  je  respectvol  om  met  elkaar.  Je  zorgt  ervoor  dat  informatie                 
(tekst,   foto’s,   film,   …)   niet   kwetsend   of   beledigend   is   t.o.v.   andere   personen.   

● Elke  leerling  heeft  de  verantwoordelijkheid  om  zijn/haar  privacy-instellingen  op           
sociale   media   zo   goed   mogelijk   te   beheren.   

● We  verwachten  dat  je  Smartschool  elke  schooldag  raadpleegt  en  minstens  een  keer              
tijdens  het  weekend  of  de  vakantie.  Leraren  delen  in  principe  tijdens  de  les  mee                
wanneer  er  opdrachten  of  documenten  via  Smartschool  ter  beschikking  worden            
gesteld.   

● Je  hebt  steeds  oortjes  bij  voor  luisteropdrachten,  geluids-  of  videobewerking  of  om              
filmpjes   te   bekijken.     

  

21. Laboreglement     

      21.1.   Algemene   veiligheidsvoorschriften   
● Je  moet  de  specifieke  richtlijnen  en  voorschriften  van  het  uit  te  voeren  practicum               

nauwgezet   naleven.   Je   mag   geen   andere   proeven   uitvoeren   dan   de   opgelegde.   
● Als   je   in   het   labo   binnenkomt     

○ doe   je   een   labojas   aan   en   knoopt   hem   dicht;   
○ bind   je   loshangend   haar   samen;   
○ tref   je   de   beschermingsmaatregelen   die   nodig   zijn   bij   bepaalde   proeven.   

● Je  mag  niet  in  het  labo  zijn  zonder  dat  de  leraar  aanwezig  is,  tenzij  je  daarvoor  zijn                   
uitdrukkelijke   toestemming   kreeg.   

● Je   mag   niets   meenemen   uit   het   labo.   
● Je   moet   de   werktafels   altijd   droog   en   rein   houden.   
● Was   je   handen   van   zodra   ze   vuil   zijn   en   als   je   het   labo   verlaat.   
● Verwittig  onmiddellijk  je  leraar  bij  elk  onverwacht  voorval,  bij  het  breken  of              

beschadigen  van  apparatuur,  bij  om  het  even  welke  verwonding.  Verwittig  bij  een              
ongeval   het   secretariaat.   

● Er   wordt   net   gegeten   of   gedronken   tijdens   practica.     
  

      21.2.Voorschriften   bij   het   werk   in   het   labo   
● Houd   toestellen   die   in   werking   zijn   voortdurend   in   het   oog.   
● Proef   nooit   van   een   product.   
● Raak  een  product  nooit  aan  met  je  handen,  maar  gebruik  een  spatel.  Bij  bijtende                

producten  ben  je  verplicht  om  een  veiligheidsbril  en  speciale  handschoenen  te             
gebruiken.   

● Afval  moet  gescheiden  ingezameld  worden.  Maak  onderscheid  tussen  giftig  afval,            
glasafval  en  ander  afval.  De  afvalbakken  zijn  voorzien  van  een  deksel  dat  altijd               
gesloten   blijft.     

      21.3.Voorschriften   bij   het   gebruik   van   elektrische   toestellen   
● Werk   met   droge   handen   en   draag   geen   armbanden   of   kettinkjes.   
●    Bij   een   defect   aan   een   toestel   zet   je   de   stroomtoevoer   af   en   waarschuw   je   de   leraar.   
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● Als  er  een  onderbreking  is  in  de  stroombedeling  zet  je  de  stroomtoevoer  van  alle                
toestellen   af.     

  

      21.4.Eerste   hulp   bij   ongevallen     
● Laat   een   wonde,   hoe   klein   ook,   verzorgen   door   bekwaam   personeel.   
● Bij  spatten  met  een  giftig  of  bijtend  product  moet  je  gedurende  15  minuten               

overvloedig   spoelen   met   water.   

  

      21.5.Voorschriften   bij   brand   
● Volg   de   instructies   van   je   leraar.   
● Gebruik   als   blusmiddel   water   of   een   blusdeken.   
● Als  iemands  kleding  of  haar  in  brand  staat  breng  je  hem  onmiddellijk  onder  de                

douche   of   wikkel   je   hem   in   een   blusdeken.   

    

     22.   Reglement   lichamelijke   opvoeding     

      22.1.   Sportkledij   
Tijdens   de   lessen   lichamelijke   opvoeding   dragen   alle   leerlingen   steeds   hun   sportkledij:   

● T-shirt   met   het   logo   van   de   school.   
● Sportshort   van   de   school   (volledig   zwart   zonder   enige   opdruk).   
● Kousen   om   te   sporten   +   reservekousen   voor   na   de   sportles.   
● Nette  sportschoenen  met  een  goede  en  kleurvaste  onderzool,  waarvan  de  veters             

zichtbaar  geknoopt  worden  op  de  schoen.  Geen  vrijetijdsschoenen  (vb.  botten  of             
hoge   schoenen).   

● Er  wordt  geen  extra  kledij  gedragen  (vb.  trui,  T-shirt,  broekkousen,  nylonkousen…)             
ook   niet   tijdens   de   opwarming.   

Alle   sportkledij   wordt   gekentekend   met   de   naam   en   familienaam   van   de   leerling.   
Indien  de  sportkledij  verloren  is,  wordt  er  zo  snel  mogelijk  een  nieuw  uniform  besteld  door  de                  
leerling  zelf.  Ondertussen  voorziet  de  leerling  een  andere  T-shirt  (wit)  en  short  (blauw  of                
zwart)   om   te   sporten.   Elke   week   wordt   de   sportkledij   meegenomen   naar   huis   om   te   wassen.     

      22.2.   Juwelen   
Alle  juwelen  (uurwerken,  oorhangers,  armbanden,  halskettingen,  ringen)  zijn  om           
veiligheidsredenen   niet   toegestaan   tijdens   de   sportles.   
Festivalbandjes  en  juwelen  die  niet  uit  kunnen,  moeten  verborgen  worden  onder  een              
polsbandje.   
  

      22.3.   Evaluatie   
Lichamelijke  opvoeding  is  een  volwaardig  vak  op  school  en  dus  evenwaardig  met  alle               
andere   vakken.   Daarom   is   het   volgende   erg   belangrijk:   

● fysieke   en   mentale   aanwezigheid   in   de   les.   
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● de  beoordeling  gebeurt  met  een  systeem  van  permanente  evaluatie.  Zowel  op             
inhoud  als  op  attitude  (vb.  orde  in  de  kleedkamer,  stiptheid,  omgang  met  de               
klasgenoten,   etc.)   word   je   geëvalueerd.   

● wie  niet  mag  deelnemen  moet  een  medisch  attest  op  zak  hebben  waarop  heel               
duidelijk  staat  vermeld  aan  welke  onderdelen  van  de  lessen  LO  je  niet  mag/kan               
deelnemen.   

● op  jaarbasis  is  een  nota  van  de  ouders/voogd,  om  niet  actief  mee  te  doen  aan  de  les,                   
slechts  4  maal  mogelijk.  De  reden  om  niet  deel  te  nemen  aan  de  les  wordt  door  de                   
ouders   in   de   agenda   genoteerd.   

● indien  je  niet  kan/mag  deelnemen  aan  de  les  kan  je  een  vervangtaak  worden               
opgelegd.  De  leerkracht  LO  kan  je  vragen  mee  te  helpen  indien  mogelijk  (punten               
noteren,   helpersfunctie…).   

● Niet  deelnemen  aan  de  les  zonder  geldige  reden  betekent  een  0  voor  alle               
afgenomen   proeven   tijdens   deze   les.   

  

23.   Nieuwe   richting   Sportwetenschappen   (vanaf   1/9/2021)   

23.1.   Informatief   

23.1.1.   Sportlessen   

-   De   sportlessen   zullen   niet   enkel   fysiek,   maar   ook   theoretisch   zijn.   

-   Enkele   voorbeelden   hiervan   zijn:   

o   reglementering   

o   bespreking   van   technische   en   tactische   bewegingen   

o  theoretische  kennis  van  de  lichaamswerking,  gekoppeld  aan  sport           
en   bewegen   

o   bewegingsdriehoek   

o   EHBO   

23.1.2.   Blessures   

-  Met  een  bericht  van  de  ouders  is  het  toegestaan  om  3  lesblokken  niet  deel                 
te  nemen  aan  de  sportlessen.  In  dit  geval  kijkt  de  sportleerkracht  na  of  er                
eventueel  een  alternatieve  invulling  aan  het  lesblok  kan  worden  gegeven.  Dit             
wordt   dus   geen   "vrij   uurtje".   

-  Na  3  lesblokken  en  tijdens  specifieke  evaluatielessen  is  een  doktersattest             
verplicht.   

o  Het  doktersattest  dient  -  met  het  oog  op  een  eventuele  alternatieve              
invulling  van  het  lesblok  -  sportspecifiek  en  gedetailleerd  te  zijn  (wat  mag              
de   leerling   wel   en   niet   doen?).   
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o  Leerlingen  zullen  dus  volgens  de  informatie  van  het  doktersattest  op             
alternatieve  wijze  in  de  les  betrokken  worden.  Zo  kunnen  de  leerlingen             
fysieke  opdrachten  krijgen,  maar  ook  theoretische  en/of  ondersteunende          
taken  zijn  mogelijk.  Ook  kan  er  onderling  afgesproken  worden  dat  de             
revalidatieoefeningen   uitgevoerd   worden   tijdens   de   lesblokken   sport.   

-  Bij  alle  blessures  zal  er  in  overleg  gegaan  worden  om  een  alternatief               
programma   op   te   stellen   in   functie   van   de   leerplandoelstellingen.   

-  De  leerkracht  bepaalt  afhankelijk  van  situatie,  lessenreeks  en           
leerplandoelstellingen  of  specifieke  evaluatiemomenten  moeten  ingehaald       
worden.   

23.1.3   Inzet   

-  De  kans  is  groot  dat  je  voor  sommige  bewegingsdomeinen  extra  oefening              
nodig  hebt  buiten  de  lesuren.  Dit  kan  thuis,  maar  ook  tijdens  de  middaguren               
zal,   na   afspraak,   de   schoolinfrastructuur   hiervoor   ter   beschikking   staan.   

-  Het  kan  zijn  dat  je  specifieke  taken  krijgt,  fysiek  en  theoretisch,  waar  je                
buiten   de   lesuren   sport   het   nodige   werk   voor   zal   moeten   leveren.   

-  Graag  willen  we  de  leerlingen  uit  de  richting  Sportwetenschappen  zich  laten              
engageren  naar  middagsport  toe.  Daarom  vragen  we  per  schooljaar  een            
minimum  van  1  deelname  aan  een  MOEV  sportactiviteit.  De  sportleerkrachten            
stellen  hiervoor  in  het  begin  van  het  schooljaar  een  kalender  op,  nadien              
kunnen  de  leerlingen  doorgeven  aan  welke  sportactiviteit  zij  willen  en  kunnen             
deelnemen.   

-  Het  kan  zijn  dat  we  samen  als  groep  nog  een  andere  activiteit  inplannen,                
waarbij   de   deelname   vereist   zal   zijn.   Dit   wordt   zeker   tijdig   gecommuniceerd.  

23.2.   Evaluaties   

-  Bij  elk  sportdomein  zal  de  leerkracht  duidelijk  communiceren  welke            
leerplandoelstellingen  aan  bod  komen  en  welke  van  deze  doelstellingen           
geëvalueerd   worden.   

-  De  evaluaties  gebeuren  via  rubrics.  Dit  via  zelfevaluatie,  peerevaluatie  en             
evaluatie   door   de   leerkracht.   

-  Een  zuivere  sportprestatie  zal,  gezien  de  leerplandoelstellingen,  slechts  voor  30%             
van  het  totale  sportpunt  voor  dat  domein  meetellen.  Dit  wil  zeggen  dat  de  inzet  en                 
vooruitgang  tijdens  de  les  ook  een  groot  aandeel  heeft  in  de  puntenopbouw.  Het  is                
dus  niet  omdat  een  leerling  goed  presteert  op  de  evaluatie,  dat  deze  leerling               
daarom  vanzelfsprekend  een  goed  punt  zal  behalen.  Omgekeerd  telt  dit  ook:            
behaalt  een  leerling  geen  topprestatie  op  de  evaluatie,  maar  heeft  hij/  zij  zich  wel                
heel   hard   ingezet,   kan   deze   leerling   nog   altijd   een   mooi   punt   behalen!   
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-  Ieder  sportdomein  is  even  belangrijk.  Het  aantal  punten  per  domein  is  evenredig               
met   het   aantal   uren   dat   dit   domein   aan   bod   zal   komen.   

23.3.   Evolutierapport   

-  We  streven  ernaar  om  2  keer  per  schooljaar  de  leerlingen  te  onderwerpen  aan                
een  wetenschappelijk  onderbouwde  fysieke  testbatterij  van  UGent.  Graag  willen  wij            
vragen  naar  jullie  akkoord  om  deze  gegevens  anoniem  te  laten  verwerken  door              
UGent.  Op  deze  manier  kunnen  we  deelnemen  aan  een  wetenschappelijk            
onderzoek.   

-  Aan  de  hand  van  deze  fysieke  testen  zal  er  van  elke  leerling  een  persoonlijk                 
dossier  opgemaakt  worden  door  de  sportleerkracht.  Dit  dossier  zal  de  evolutie  van              
de  leerling  in  kaart  brengen  en  helpen  bij  het  opstellen  van  individuele              
doelstellingen.  Ook  zal  het  hierdoor  mogelijk  zijn  om  objectief  te  gaan  differentiëren              
tijdens   de   lessen.   

-  De  bedoeling  hiervan  is  dat  we  een  mooi  overzicht  krijgen  van  de  sterktes  en                 
zwaktes  van  een  leerling.  Door  hier  in  de  sportdomeinen  gericht  mee  aan  de  slag  te                 
gaan,   kunnen   we   hopelijk   later   op   het   jaar   reeds   enkele   vorderingen   zien.   

-  Dit  dossier  groeit  mee  met  de  leerling  van  het  derde  tot  en  met  het  zesde  jaar.  Een                    
leuke   manier   om   je   eigen   evolutie   te   volgen!   

23.4.   Leerproces   

-  Deze  nieuwe  richting  wordt  een  leerproces  voor  ons  samen  met  de  leerlingen.  We                
zullen  tijdig  voldoende  feedback  vragen  aan  de  leerlingen.  Iedere  afspraak  kan             
gewijzigd  worden  indien  nodig.  Dit  zal  elke  keer  duidelijk  gecommuniceerd  worden,             
ook   zullen   we   hiervoor   de   nodige   aanpassingstijd   geven.   

23.5.   Praktische   afspraken   

23.5.1.   Kledij   

Voor   de   kledij   verwachten   we   dat   de   leerlingen   volgende   zaken   bezitten:   

-  EDUGO  LO  T-shirt  (aan  te  kopen  via  de  leerkrachten  LO,  we  raden  aan  om                 
meerdere   t-shirts   aan   te   kopen   vanwege   de   vele   uren   sport)   

-   zwarte   of   donkerblauwe   short   

-   lange   trainingsbroek   

-   sporttrui   

-   sportschoenen   voor   binnen   (zool   mag   niet   afgeven!)   

-   sportschoenen   voor   buiten   
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-   sneakers   zijn   geen   sportschoenen!   

-   badpak/   zwembroek   conform   de   regels   van   het   zwembad   

-   duikbril   

-  goed  werkende  en  veilige  fiets  (mag  desgevallend  permanent  in  de             
fietsenstalling  geplaatst  worden.  Let  wel:  de  school  is  buiten  de  normale            
schooluren  niet  verantwoordelijk  voor  eventuele  schade  die  aan  de  fiets  wordt             
toegebracht   door   derden!)   

23.5.2.   Verplaatsingen   

-  de  leerlingen  uit  de  richting  Sportwetenschappen  zullen  elk  schooljaar  een             
periode  zwemmen  hebben.  Deze  lessenreeks  zal  plaatsvinden  in  het           
zwembad   Rozebroeken.   

-  voor  deze  verplaatsing  verwachten  wij  dat  elke  leerling  een  goed  werkende              
en  veilige  fiets  bezit,  die  op  die  dag  aanwezig  moet  zijn  op  het  schooldomein.                
Ook  voor  de  andere  sportlessen  zouden  we  willen  vragen  om  een  fiets  ter               
beschikking  te  hebben.  Deze  kunnen  we  dan  gebruiken  voor  korte            
verplaatsingen   tijdens   de   sportlessen.   

-  de  verplaatsingen  naar  het  zwembad  Rozebroeken  gebeuren  met  de  hele             
klasgroep  en  steeds  onder  begeleiding  van  de  leerkracht  LO.  Na  afloop  van              
de  zwemles,  is  er  de  mogelijkheid  om  de  eerste  twee  lessen  onder  leiding  van                
de  leerkracht  terug  te  fietsen  naar  de  school  (geen  verplichting).  Vanaf  de              
derde  zwemles  fietsen  de  leerlingen  rechtstreeks  naar  huis  op  zelfstandige            
basis.   

23.6.   Extra   

-  Via  het  digitaal  leerplatform  Smartschool  zal  een  vakmap  Sport  gemaakt  worden.              
Hierin  vinden  de  leerlingen  alle  informatie  over  bewegingsdomeinen,  opdrachten  en            
evaluaties.   

-  Tijdens  de  sportlessen  zal  er  gebruik  gemaakt  worden  van  digitale  hulpmiddelen             
(gsm,  iPad,  computer,  sporthorloge,  ...).  Graag  willen  we  hierbij  vragen  om  met  het               
nodige  respect  om  te  gaan  met  het  schoolmateriaal.  Wie  doelbewust  schade             
toebrengt  aan  het  hem/haar  toevertrouwd  materiaal,  zal  dit  moeten  betalen.  Voor  het              
gebruik  van  eigen  materiaal  is  het  belangrijk  om  te  weten  dat  beschadiging  hiervan               
niet   gedekt   wordt   door   de   verzekering.   

-  We  zullen  nauw  letten  op  het  gebruik  van  beelden  en  gegevens  in  functie  van  de                  
privacy.  Beelden  van  de  lessen  LO  (of  zwemmen)  op  sociale  media  plaatsen  is  ten                
strengste   verboden   (zie   ook   elders   in   dit   Schoolreglement).   
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-  Er  wordt  naar  gestreefd  om  in  het  najaar  enkele  teambuildingsdagen  te              
organiseren.  Van  zodra  er  meer  duidelijkheid  bestaat  hieromtrent,  zal  dit  onmiddellijk             
gecommuniceerd   worden.   

24.   Campusoverschrijdende   afspraken   
Alle  leerlingen  en  personeelsleden  worden  verzocht  om  de  schoolomgeving  net  te  houden              
en   om   zeker   geen   zwerfvuil   achter   te   laten.   
Als  je  gebruik  maakt  van  het  openbaar  vervoer  of  van  de  schoolbus,  dan  gedraag  jij  je                  
keurig  tijdens  het  wachten,  bij  het  in-  en  uitstappen  en  tijdens  de  rit.  De  gebruikers  van  de                  
pendelbus   wachten   op   het   voetpad   aan   de   parkeerstrook   voor   de   bussen.   
    
Onderweg   tussen   je   school   en   de   EDUGO   Arena   rook   je   niet   en   blijf   je   niet   slenteren.   
    
Je  komt  altijd  de  school  binnen  langs  de  schoolpoort  aan  de  fietsenstalling.  Langs  daar  ga  je                  
ook  altijd  buiten.  Alleen  de  leerlingen  die  op  maandag  en  vrijdag  gebruik  maken  van  de                 
lijnbus  (lijnen  73  en  74)  van  16.04  uur  mogen  op  die  dagen  uitzonderlijk  via  de  hoofdingang                  
naar   de   bushalte.   (zie    Het   verloop   van   een   schooldag )     
    
Kom  je  met  de  auto  naar  school,  dan  kan  je  de  parking  gebruiken.  Enkel  daar  mag  je                   
parkeren.  Doe  je  wagen  op  slot.  Ga  onmiddellijk  na  het  parkeren  naar  je  speelplaats  of  naar                  
de   ontmoetingszone   in   de   Hilariusdreef.   
Kom  je  met  de  bus  naar  school,  dan  ga  je  bij  aankomst  onmiddellijk  naar  de  speelplaats  of                   
naar   de   ontmoetingszone   in   de   Hilariusdreef.   
  

Kom  je  met  de  fiets  of  met  de  bromfiets,  dan  mag  je  niet  over  de  parkings  rijden.  Parkings                    
zijn  verboden  terrein  voor  fietsers  en  bromfietsers.  De  dreef  is  verboden  terrein  voor               
bromfietsers!   Er   worden   geen   fietsen   of   bromfietsen   gestald   aan   de   EDUGO   Arena!   
    
Omdat  wij  werk  maken  van  een  verkeersveilige  schoolomgeving  is  het  NIET  toegelaten  om               
op   de   afsluitingen   en   op   stoepen   te   zitten.   
    
Wie  de  toelating  heeft  om  over  de  middag  de  school  te  verlaten,  blijft  niet  treuzelen  in  de                   
omgeving  van  de  school.  Het  is  evenmin  toegelaten  om  tijdens  de  middagpauze  rond  het                
bedevaartsoord,  op  de  chiroterreinen,  in  de  omgeving  van  het  wijkhuis  “Pieter  De  Rudder”               
en  op  de  parkings  van  Hotel  De  Lourdes  te  zijn.  Hetzelfde  geldt  voor  de  parkjes  in  de  wijk                    
gelegen   aan   de   Broedersweg,   Krijtekerkweg,   etc…   
    
Het  geplaveide  deel  van  de  Hilariusdreef  langs  de  kant  van  het  kapelletje  doet  dienst  als                 
toegang  voor  campus  De  Toren.  Daarom  mag  je  er  niet  blijven  rondhangen.  Het  andere  deel                 
mag  je  gebruiken  als  ontmoetingsplaats  met  andere  EDUGO-leerlingen.  Voorwaarde  is  dat             
je  je  keurig  en  volgens  de  richtlijnen  gedraagt.  Bovendien  respecteer  je  iedereen  die  er                
toezicht   doet.   
Je   mag   in   en   om   de   Hilariusdreef   geen   fietsen   of   brommers   plaatsen.   
    
De  rest  van  de  Hilariusdreef  en  eveneens  het  binnenplein  van  de  EDUGO  Arena  zijn                
ingericht  als  ontmoetingsplaats  voor  EDUGO-leerlingen.  Alle  gebruikers  gedragen  zich           
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stijlvol,  zorgen  dat  de  omgeving  netjes  blijft  en  houden  zich  aan  de  afspraken.  Zij                
respecteren  elk  personeelslid  met  toezicht.  Roken  en  het  gebruik  van  illegale  middelen  zijn               
er  niet  toegestaan.  Het  luisteren  naar  muziek  moet  een  persoonlijke  aangelegenheid              
blijven  in  deze  omgeving  en  mag  zeker  niet  storend  zijn  (dus  niet  te  luid)  voor  andere                  
leerlingen   en   toezichters.   
  

In   en   om   de   Hilariusdreef   worden   over   de   middag   geen   fietsen   noch   brommers   geplaatst.     
  

Restaurantgebruikers  gaan  direct  naar  het  restaurant.  Tijdens  het  aanschuiven,  in  het             
restaurant   en   bij   het   verlaten   van   het   restaurant   wordt   niet   gerookt.   

24.1.   Gedragscode   schoolrestaurant   EDUGO     
Het   schoolrestaurant   kan   je   bereiken   via:   

● de  kant  van  EDUGO  campus  De  Brug  (Eksaardserijweg)  –  leerlingen  van  campus              
De  Toren  gebruiken  steeds  de  ingang  aan  de  kant  van  campus  De  Brug               
(Eksaardserijweg).   

● de  nooduitgangen  van  de  Arenastraat  worden  alléén  in  noodgevallen  gebruikt.  Bij  het              
binnenkomen   van   het   schoolrestaurant:   

● Schuif  je  rustig  aan.  Neem  je  een  dienblad  en  bestek  en  schuif  je  verder  rustig  aan                  
het   selfservicesysteem   aan.   

● Betalen  doe  je  met  de  betaalkaart  van  het  schoolrestaurant.  Zorg  steeds  voor              
voldoende   centen   op   je   kaart.   

● Na  betaling  neem  je  groenten  en  aardappelen  (of  rijst,  of  pasta).  Heb  je  nog  trek  dan                  
haal   je   een   extra   portie   gratis   bij.   

● Je  let  er  wél  op  dat  wat  je  op  je  bord  schept,  ook  daadwerkelijk  opeet.  Verspilling                  
proberen   we   met   z’n   allen   te   vermijden!   

● Zolang  de  coronamaatregelen  van  kracht  zijn,  is  er  geen  selfservice  en  bestaat  het               
aanbod   uit   één   warme   maaltijd.   

● Neem  rustig  plaats.  Bij  grote  drukte  in  het  restaurant  krijg  je  mogelijk  een  plaats                
toegewezen.  

● Wees   steeds   beleefd   en   toon   je   goede   tafelmanieren.   
● Na   het   beëindigen   van   de   maaltijd,   ruim   je   onmiddellijk   af   aan   de   afruimbalie.   
● In  het  schoolrestaurant  is  het  gebruik  van  smartphones,  iPods,  MP3-spelers,  …  niet              

toegelaten.   
● Je   rugzak   laat   je   op   de   school   en   breng   je   dus   niet   binnen   in   het   schoolrestaurant.   
● Je  verlaat  het  schoolrestaurant  aan  de  kant  van  de  Hilariusdreef,  en  zeker  niet  via  de                 

deur   van   de   Arenastraat.   
  

24.2.   Gedragscode   Arenastraat   
  

Let   op:   de   onderstaande   afspraken   zijn   pas   van   toepassing   wanneer   de   Arenastraat   
opnieuw   geopend   wordt.    Deze   ruimte   krijgt   in   het   kader   van   de   coronamaatregelen   immers   
tijdelijk   een   andere   functie.   
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De  Arenastraat  is  –  net  als  de  Hilariusdreef  –  een  plek  waar  jonge  mensen  elkaar  kunnen                  
ontmoeten  in  de  marge  van  het  schoolgebeuren.  Deze  overdekte  ruimte  ‘verbindt’  de              
Eksaardserijweg  met  de  Sint-Jozefstraat.  Onder  de  Arenastraat  verstaan  we  alleen  het             
gelijkvloerse  gedeelte  tussen  de  beide  hoofdingangen,  en  het  stukje  tot  aan  de  toiletten  aan                
de  kant  van  de  Sint-Jozefstraat.  De  gangen  naar  de  kleedkamers,  trappen,  ruimtes  op  de                
eerste  verdieping,  lift,  enz.  horen  niet  tot  de  Arenastraat  en  zijn  dus  tijdens  de  hieronder                 
vermelde   tijdstippen   niet   toegankelijk   voor   leerlingen.   
  

De  afspraken  die  op  campussen  De  Toren  en  Glorieux  gelden  voor  leerlingen  van  de  tweede                 
graad  in  verband  met  het  gebruik  van  de  Hilariusdreef  zijn  ook  van  toepassing  op  het                 
gebruik  van  de  Arenastraat.  Concreet  wil  dit  zeggen  dat  de  leerlingen  van  de  tweede  graad                 
die  hun  middagmaal  niet  op  school  gebruiken,  na  hun  terugkeer  zich  onmiddellijk  naar  hun                
campus   begeven   en   dus   niet   naar   de   Arenastraat.   
    

● Deze  straat  is  tijdens  het  schooljaar  toegankelijk  voor  leerlingen  van  de  derde  graad               
van  EDUGO  campus  Glorieux  en  EDUGO  campus  De  Toren  Humaniora  en  dit              
telkens  op  maandag  en  vrijdag  van  12.15u.  tot  13.20u.  en  op  dinsdag  en  donderdag                
van   12.15u.   tot   13.05u.   

● Fietsen   en   roken   zijn   –   net   als   kauwgom   eten   –   in   deze   ruimte   niet   toegelaten.   
● Eten   en   drinken   worden   in   de   Arenastraat   niet   toegestaan.   
● Muziek  kan,  maar  alléén  als  ze  beluisterd  wordt  via  oortjes.  Draadloze  boxen,  etc…               

kunnen   dus   niet.   
● De   nooddeuren   worden   door   de   leerlingen   alleen   gebruikt   in   noodgevallen.   
● De  leerlingen  gedragen  zich  –  net  als  op  school  en  in  de  schoolomgeving  –  ook  in                  

deze  ruimte  steeds  op  een  beleefde  en  stijlvolle  manier  en  maken  in  de  mate  van  het                  
mogelijke   gebruik   van   het   aanwezige   zitmeubilair.   

● Leerlingen  die  door  de  toezichthoudende  personeelsleden  worden  aangesproken,          
geven  op  een  beleefde  manier  meteen  gevolg  aan  de  opmerking,  ook  al  is  dit                
personeelslid   niet   verbonden   aan   hun   campus.   

● De  Arenastraat  is  ’s  middags  dus  niet  toegankelijk  voor  leerlingen  van  de  tweede               
graad.   
  

Deze   afspraken   werden   door   de   directies   van   de   verschillende   campussen   ondertekend.   
    

Besluit   
EDUGO  campus  De  Toren  Oostakker  formuleert  hierbij  uitdrukkelijk  dat  de  Wet  Verwerking              
Persoonsgegevens  van  toepassing  is  op  het  inlichtingenformulier  en  op  alle  andere             
gegevens  die  opgevraagd  worden  van  de  leerlingen.  De  school  verwerkt  deze  informatie              
uitsluitend  voor  de  persoonlijke  begeleiding  en  de  studiebegeleiding  van  de  individuele             
leerlingen.  De  ouders  (*)  en  leerlingen  hebben  het  recht  de  gegevens  op  te  vragen  en  ze  zo                   
nodig  te  laten  verbeteren.  De  verwerking  van  de  gegevens  wordt  ingeschreven  in  het               
openbaar  register.  Je  kan  dit  register  raadplegen  bij  de  commissie  voor  de  bescherming  van                
de   persoonlijke   levenssfeer,   Waterloolaan   15,   1000   Brussel.   
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