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BESTE OUDERS 

We zijn blij dat u voor het onderwijs en de mede-opvoeding van uw kind voor onze school 

gekozen hebt. We zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw zoon of 

dochter nodig heeft om evenwichtig te ontplooien. Bovendien hopen we op een goede 

samenwerking, ook met u. We zullen ons best doen om de verwachtingen die u in onze 

school stelt waar te maken. We streven naar degelijk onderwijs, een passend 

onderwijsklimaat, een goed leefklimaat en een christelijk geïnspireerde en eigentijdse 

vorming. 

Als ouders draagt u vanzelfsprekend de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en 

het onderwijs van uw kinderen. Een deel van die verantwoordelijkheid vertrouwt u nochtans 

toe aan onze school. Wij hopen dan ook dat u uw zoon of dochter aanmoedigt om de 

doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. 

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vindt u ons pedagogisch 

project en een engagementsverklaring, in het tweede deel vindt u o.a. afspraken over 

afwezigheden, begeleiding bij studies en een aantal leefregels.  Ten slotte vindt u nog heel 

wat nuttige informatie in een derde deel. Dit derde deel maakt strikt genomen geen deel uit 

van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden 

besproken op de schoolraad. 

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn 

afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een technisch 

adviseur, een leerlingbegeleider, een graadcoördinator …  

Wanneer we u dit reglement ter ondertekening voorleggen, willen we de school geenszins 

als een rechtsinstituut voorstellen. De school is en blijft een leer- en 

opvoedingsgemeenschap, waar alle betrokkenen hun rechten en plichten moeten kennen. 

Het is evenmin de bedoeling te pas en te onpas het schoolreglement erbij te halen. We 

hopen ten zeerste dat enkel in uitzonderlijke gevallen naar het reglement moet verwezen 

worden en dat een sfeer van vertrouwen en van warme menselijkheid, samen met een 

positieve ingesteldheid kunnen blijven primeren. 

Hartelijk welkom in PORTUS berkenboom! 

 

Elisabeth D’hollander, directeur 

Greet Van Beem, pedagogisch directeur eerste graad 

Ann Declerck, pedagogisch directeur tweede en derde graad 

Mieke Lybeert, technisch adviseur coördinator 

Het directieteam 
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BESTE LEERLING 

Ben jij nieuweling op school? Of ben je pas ingeschreven als eerstejaars in het secundair 

onderwijs? Wij hopen echt dat je, samen met je klasgenoten, je vlot zal kunnen aanpassen 

aan de nieuwe leefwereld met nieuwe gewoonten en verplichtingen. Misschien verloopt hier 

en daar die aanpassing niet altijd even vlot als je zou wensen. Gelukkig weten je leraars dat 

ook. Zij trachten daarom je zo goed mogelijk te helpen of te begeleiden. 

Heb je bij ons reeds een of meer jaren secundair onderwijs gevolgd, dan heb je kunnen 

ervaren dat onze school ook voor een stuk een thuis voor jou wil zijn. Wij blijven rekenen op 

je inzet. Jij kunt blijven rekenen op onze steun. 

Ben je je studies elders begonnen en kom je nu naar onze school, misschien omdat onze 

studierichtingen meer in de lijn van je verwachtingen liggen? In elk geval ben ook jij hartelijk 

welkom in onze school. We zijn ervan overtuigd dat je vlug vertrouwd zal zijn met onze 

manier van werken. We verwachten van jou dat je met goede moed en inzet bij ons zal 

studeren. We wensen je daarbij veel succes. 

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige 

schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van 

het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en 

tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht 

aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders 

vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee 

akkoord gaat en het naleeft. 

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je 

ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het 

schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn 

afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een 

graadcoördinator … 

 

Elisabeth D’hollander, directeur 

Greet Van Beem, pedagogisch directeur eerste graad 

Ann Declerck, pedagogisch directeur tweede en derde graad 

Mieke Lybeert, technisch adviseur coördinator 

Het directieteam 
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Deel I ― PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 
TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 

 

1. PEDAGOGISCH PROJECT 
 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 

dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 

levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoog-

school 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 de vorming die de school hun 

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

katholieke godsdienst. 

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

website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

 

Geïnspireerd door Vincent à Paulo, willen wij, zoals de zusters van Berkenboom, ten dienste 

staan van kinderen en jonge mensen uit alle lagen van de bevolking, hen degelijk onderwijs 

verschaffen en hen christelijke waarden bijbrengen en voorleven. 

We willen een christelijk geïnspireerde school zijn. Dit betekent dat wij ons in onze 

opvoedingstaak laten inspireren door de figuur van Christus en dat wij de christelijke 

boodschap op een hedendaagse manier gestalte willen geven. 

STERK en VERNIEUWEND 

We willen een school zijn met aandacht voor een behoorlijk studiepeil 

Dit betekent dat we onze leerlingen voldoende kennis en inzicht bijbrengen. Door leerlingen 

voldoende kansen te geven, hen degelijk te begeleiden op studiegebied en eerlijk te 

evalueren, proberen we de capaciteiten van onze leerlingen zo goed mogelijk te ontplooien 

en het beste uit henzelf te halen. 

Vooral voor de leerlingen uit TSO en KSO willen we er voor zorgen dat ze klaar zijn voor 

verdere studies. Door een goed gestructureerde studiekeuzebegeleiding tracht de school 

de leerlingen tot meer bewuste studiekeuzes te brengen. 

We willen een school zijn met aandacht voor beroepsgerichte vorming 

Dit betekent dat we in een aantal van onze studierichtingen (vooral in BSO), de leerlingen 

voorbereiden op een beroep als tewerkgestelde in een bedrijf of als zelfstandige. Niet alleen 

vakkennis maar ook beroepsattitudes worden hierbij aangeleerd. Stages, werkplekleren, 

bedrijfsbezoeken en geïntegreerde proeven bevorderen een nauwe samenwerking met de 

bedrijfswereld en met specifieke organisaties. 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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We willen een creatieve school zijn 

Dit betekent dat we de creativiteit van de leerlingen tot uiting laten komen, door in hun 

specifieke werkdomein, zeer uiteenlopende impulsen te geven wat betreft materiaal, thema 

en uitvoering. Dit betekent ook dat we de leerlingen uitnodigen tot eigen initiatief en hun 

aanmoedigen om in groepsverband grote en kleine projecten uit te werken. 

We willen een school zijn waar leerlingen leren bewuste keuzes te maken 

We willen onze leerlingen o.a. leren een evenwicht te vinden tussen studeren en 

vrijetijdsbesteding. We willen hen kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht 

zijn op hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. Ons preventiebeleid biedt 

hiertoe een goede aanzet.  

GASTVRIJ en GELOOFWAARDIG 

We willen een hartelijke school zijn 

Dit betekent dat we aandacht en respect hebben voor de eigenheid van elke leerling. Dat 

we willen luisteren naar de noden en vragen van onze leerlingen. Dat we alert zijn voor hun 

problemen zowel op gebied van studie als op sociaal-emotioneel vlak. Dit betekent dat we 

rekening houden met de verschillen tussen leerlingen, hun tempo, hun mogelijkheden, hun 

belangstelling, hun achtergrond, hun studierichting en hun vaardigheden. Indien nodig 

zoeken wij in het belang van de leerling externe hulp. 

We willen een gastvrije school zijn 

Dit betekent dat we onze poort openzetten voor andere culturen en achtergronden, omdat 

we het confronteren van meningen, waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, 

zien als een verrijking voor de hele schoolbevolking. 

We willen een zorgzame school zijn 

Dit betekent dat we onze leerlingen leren respectvol om te gaan met anderen en zichzelf 

leren te beheersen, ook in conflictsituaties.  

We wensen respect en zorg voor het materieel van de school, van medeleerlingen en van 

anderen. We streven naar netheid en zorg in onze schoolomgeving.  

We willen een school zijn die leerlingen leert leven tussen grenzen 

Dit betekent dat we duidelijke regels stellen in verband met wat kan en niet kan op onze 

school. Door regelduidelijkheid kunnen we komen tot een verantwoord sanctioneringbeleid. 

Leerlingen mogen fouten maken. Na rechtzetting krijgen zij opnieuw de kans om met een 

schone lei te beginnen. 

We willen een school zijn waar plaats is voor dialoog 

Door te luisteren naar en open te staan voor de opvattingen van anderen, leren we de 

leerlingen hun eigen mening te vormen en te uiten. Dit betekent dat onze leerlingen zich 

uitdrukken in verzorgde taal omdat dit de kern is van respectvol omgaan met elkaar. 
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2. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 
 

Beste ouders 

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen 

maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. 

Deze engagementverklaring kwam tot stand na overleg 

 binnen de scholengemeenschap WIJS!, waartoe onze school behoort. 

 met de schoolraad van onze school. 

 na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. 

In de geest van het opvoedingsproject van onze school engageren wij ons om uw zoon of 

dochter optimale kansen te bieden doorheen zijn of haar hele schoolloopbaan. Wij kunnen 

dit niet alleen. Het inschrijven van uw kind in onze school is niet vrijblijvend. Wij willen werken 

in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 

 

2.1. Wederzijdse afspraken in verband met het oudercontact 

In de loop van het schooljaar voorzien wij enkele individuele contactmogelijkheden. Het is 

belangrijk om op regelmatige tijdstippen informatie uit te wisselen tussen school en 

ouder(s)/voogd. Dit is belangrijk om uw zoon/dochter zo optimaal mogelijk te begeleiden. 

De data worden meegedeeld via de jaarkalender en meegedeeld via smartschool. 

Inschrijven gebeurt ook via smartschool. 

In het belang van uw zoon/dochter stellen wij uw aanwezigheid hierop ten zeerste op prijs. 

Wanneer ouder(s)/voogd expliciet worden uitgenodigd door de school voor een gesprek, 

verwacht de school dat ouder(s)/voogd ook aanwezig zijn. Indien dit toch niet mogelijk is en 

dit gemeld wordt, waarderen wij dit ten zeerste. Een nieuwe afspraak kan dan gemaakt 

worden.  

 

2.2. Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheden en spijbelbeleid. 

2.2.1 - Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten wij dat het vanaf de 

eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar 

dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale 

schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind 

een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw 

kind hieraan moet deelnemen.  

Verder verwachten wij dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat 

komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. 

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle 

lessen of les vervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover 

vindt u terug in het schoolreglement onder deel II punt 2. 

 



   
 

 
8 

Om het recht op een schooltoelage (die onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, 

mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als 

de schooltoelage dan al  was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.  

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op 

school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op 

tijd aanwezig is. 

2.2.2 – Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige en 

minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden 

wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien 

uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het 

dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien u of uw kind niet 

meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een 

tuchtprocedure tegen de leerling te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren 

in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld 

omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk 

is waar uw kind verblijft.  

 

2.3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school werkt als team aan de individuele begeleiding van uw zoon of dochter. Directie, 

leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingbegeleiders en CLB vinden elkaar op 

verschillende vormen van teamoverleg. In overleg met de ouders willen wij steeds op zoek 

gaan naar de meest aangewezen vorm van begeleiding voor uw kind, zowel op studievlak 

als op socio-emotioneel vlak. Wij rekenen op uw steun indien mocht blijken dat bijkomende 

maatregelen nodig zijn voor uw kind. Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met 

de school.  

 

2.4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs 

betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. 

Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp 

wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt 

of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als 

de klassenraad daartoe beslist.  

  



   
 

 
9 

Deel II ― HET REGLEMENT 
 

1. INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN 
 

Eerste inschrijving 

Vooraleer je wordt ingeschreven nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project 

en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders 

schriftelijk akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van 

onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens 

één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het 

intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement 

gebeurt op school. 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 

website www.portusberkenboom.be 

De inschrijving stopt enkel wanneer: 

• je zelf onze school verlaat of 

• je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd of 

• een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet 

mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan 

dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval 

op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast 

programma haalbaar zien. 

• 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. 

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het 

schooljaar al 25 jaar bent geworden.  

Herbevestiging van de inschrijving 

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

of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer 

informatie hierover vind je in deel III en op onze website www.portusberkenboom.be. 

Inschrijving weigeren 

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, 

het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens 

materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. 

Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar 

aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Deze weigering moet 

gebaseerd zijn op en conform zijn aan bepaalde criteria die vooraf door het LOP zijn 

bepaald. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen. 

 

http://www.portusberkenboom.be/
http://www.portusberkenboom.be/
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Onze school kan je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het 

schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar 

al in het secundair onderwijs was ingeschreven. 

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór 

een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen 

de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als 

in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 
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2. ONZE SCHOOL 
 

2.1. Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling 

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel 

III van het schoolreglement.  

In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale 

dagindeling. 

Er zijn twee uurregelingen: 

Eerste graad + Derde graad  Tweede graad 
en Zevende jaar 

 

08.25 uur       eerste lestijd  eerste lestijd 

09.15 uur        tweede lestijd tweede lestijd 

10.05 uur        pauze pauze 

10.20 uur        derde lestijd derde lestijd 

11.10 uur        vierde lestijd vierde lestijd 

12.00 uur        middagpauze  vijfde lestijd 

12.50 uur   middagpauze 

13.00 uur        vijfde lestijd 

13.50 uur        zesde lestijd zesde lestijd 

14.40 uur        zevende lestijd zevende lestijd 

15.30 uur        achtste lestijd achtste lestijd 

16.20 uur        einde schooldag  einde schooldag 

10 minuten vóór aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein. Na 

de schooluren is er niet in toezicht voorzien.  

Voor en na die uren mogen leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming 

betreden.   

Vrije halve dag 

De leerlingen van de eerste en de tweede graad zijn vrij op woensdagnamiddag. 

Leerlingen van de derde graad hebben les op woensdagnamiddag omwille van het gebruik 

van praktijklokalen. Hun vrije halve dag is dan dinsdag- of donderdagnamiddag. 

Start van een dag 

Alle leerlingen moeten zeker aanwezig zijn om 8.20 uur. De leerlingen van de eerste en 

tweede graad verzamelen op de speelplaats. Ze vormen rijen na het belteken en wachten 

tot de leerkracht komt. De leerlingen van de derde graad begeven zich na het belteken 

rechtstreeks naar hun klaslokaal.  

Leerlingen mogen geen folders uitdelen in of rond de school zonder toestemming van de 

directie. Dit mag evenmin in een andere school zonder toestemming van de betrokken 

directie. 
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Te laat komen 

Wie te laat komt in de les, stoort het lesgebeuren. Vertrek dus tijdig. Kom je toch te laat, 

dan moet je je eerst aanmelden aan de receptie mét agenda vóór je naar de klas gaat.  
Wie te laat in de lessen komt, moet ‘s avonds nablijven. Wie meer dan 15 minuten te laat 

komt, kan de toegang tot het eerste lesuur worden ontzegd. Hij/zij wordt dan 

doorverwezen naar de ‘Pitstop’  
Bij herhaald te laat komen kan de directie ook andere sancties opleggen waarvan de 

ouders op de hoogte worden gebracht. 

Te laat komen staat gelijk met een onwettige afwezigheid (B-code) en dit betekent dus een 

nulquotering bij taken en toetsen.  

Einde van de schooldag 

Wij wensen dat de leerlingen na de schooltijd onmiddellijk huiswaarts keren en niet op straat, 

in de omgeving van de schoolpoort blijven rondhangen. Leerlingen die door hun ouders 

worden afgehaald kunnen op school in de hal op hen wachten. 

De directie kan beslissen dat leerlingen van de derde graad bij afwezigheid van de leerkracht 

van het 8ste en 9de lesuur en indien er geen taak of toets voorzien is, de school mogen 

verlaten om 14.40 uur. Belangrijk is dat alleen de directie het initiatief kan nemen voor deze 

beslissing. Ouders van leerlingen van de derde graad verklaren zich, bij de ondertekening 

van dit schoolreglement ermee akkoord dat, in desbetreffend geval, hun dochter/zoon de 

school om 14.40 uur mag verlaten. Voor dit punt kan, individueel, een afwijking aangevraagd 

worden bij de directie. 

De leerlingen van het 7de specialisatiejaar mogen bij afwezigheid van de leraar de school 

verlaten of in de refter van de T-blok gaan zitten tenzij er een toets voorzien is of tenzij er 

klantenwerk is. Wanneer er op voorhand via de planningsagenda meegedeeld wordt dat de 

leerkracht afwezig zal zijn, kunnen leerlingen uitzonderlijk later naar school komen. 

Elke taak die door de leraar voorzien wordt, wordt gemaakt. 

Indien de leerlingen de school verlaten, is dit op eigen risico. De schoolverzekering dekt 

enkel de weg van huis naar school en omgekeerd.  

 

2.2. Beleid inzake stages en werkplekleren  

Werkplekleren 

Deze didactische werkvorm richt zich op het verwerven van algemene en/ of 

beroepsgerichte competenties door middel van leeractiviteiten, waarbij de arbeidssituatie 

de leeromgeving is. 

Deze werkvorm wordt steeds voor de ganse leerlingengroep georganiseerd en gaat door 

onder begeleiding van een leerkracht. 

Tweede leerjaar tweede graad BSO Verkoop 
          2 dagen/ schooljaar         periode: semester 1 

  2 dagen/ schooljaar   periode: semester 2 
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Eerste en tweede leerjaar tweede graad BSO Moderealisatie en presentatie  

2 halve dagen/ schooljaar  periode: semester 

Eerste leerjaar derde graad BSO Moderealisatie en verkoop 
        6 halve dagen/ schooljaar     periode: semester 1&2 
     5 volle dagen/ schooljaar             periode: semester 1 
    

Tweede leerjaar derde graad BSO Moderealisatie en verkoop 

  3 halve dagen/ schooljaar  periode: semester 2 

Stage 

Stage-activiteiten worden op individuele basis aan de leerlingen opgelegd. De stage kan 

doorgaan onder de vorm van een alternerende stage (afwisselend op regelmatige basis) of 

een blokstage (periode van enkele opeenvolgende dagen of weken). De leerling neemt 

actief deel aan werkzaamheden op de stageplaats, op een gelijkaardige wijze als de gewone 

werknemers van het bedrijf. De leraar treedt op als stagebegeleider vanuit de school. De 

leerling wordt op de stageplaats begeleid door een mentor of door de mentor aangestelde 

collega. 

Derde graad BSO Verkoop 

Eerste leerjaar  

 
½ dag/ week alternerend semester 1 + semester 2 

3 weken blok     semester 2 

 

Tweede leerjaar   
 
1 dag/ week alternerend                       semester 1 + semester 2 

3 weken blok      semester 2 

 

7de specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage 

 
 ½ dag/ week alternerend        semester 1 + semester 

2 

3 weken blok      semester 2 

 

Derde graad BSO Moderealisatie en verkoop 

Eerste leerjaar   

1 week blok semester 2 
 

Tweede leerjaar  
½ dag/ week        alternerend                        semester 1 + semester 2 

2 weken blok semester 2 

 

7de specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie 

 

½ dag/ week alternerend                        semester 1 + semester 2 

3 weken blok semester 2 

 

Derde graad BSO Haarzorg 

Eerste leerjaar  3 weken blok (3d./ week) semester 1 + 2 

→ eventuele bijsturing mogelijk op basis van een bevraging bij de stagevers 

Tweede leerjaar  4 weken blok (3d./ week) semester 2 
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7e specialisatiejaar Haarstilist 

 1 dag/ week alternerend/afgewisseld met leersalon semester 1 + 2 

 3 weken blok   semester 2 

Derde graad Publiciteitsgrafiek 

Tweede leerjaar 3 weken blok semester 2 

 

7e specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie 

 2 weken blok semester 2 

 3 weken blok semester 2 

 

Derde graad TSO Schoonheidsverzorging 

Tweede leerjaar 1 dag/ week alternerend 9 weken semester 2 

 

2.3. Beleid inzake extra-murosactiviteiten 

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot 

en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. 

Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, buitenlandse studiereizen e.d. worden als 

normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven 

je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan 

moet deelnemen. 

Leerlingen van de eerste graad verzamelen voor elke uitstap op school. Voor de leerlingen 

van de 2de en de 3de graad bepaalt de verantwoordelijke leraar waar er wordt afgesproken. 

Indien deze leerlingen op een andere afgesproken plaats worden verwacht, worden de 

leerling en zijn/haar ouders hier tijdig van op de hoogte gebracht via de gebruikelijke weg.  

Leerlingen die uitzonderlijk toelating zouden krijgen van de directie om niet deel te nemen 

zijn aanwezig op de school.  

Gemaakte kosten en afwezigheid: zie 2.4. 

 

2.4. Schoolrekening 

Wat vind je terug in de bijdrageregeling?  

De school beschikt over een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen 

worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Deze lijst 

wordt meegegeven bij de inschrijving en kan opgevraagd worden via 

info@portusberkenboom.be. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld 

het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën… 

Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld turn T-shirt, koop je verplicht aan op 

school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je 

deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de 

bijdrage betalen. 
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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 posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel 

richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. 

Een kopie kost bijvoorbeeld 0,05 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet 

afwijken. 

Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor 

die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de 

richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. 

Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of 

de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

Leerlingen die in het bezit zijn van een kansenpas: 

- krijgen van de school 5% korting op de schoolrekeningen 

- betalen op hun eerste schoolfactuur 45 euro minder. 

Digisprong 

Een groot deel van onze leerlingen (zeker leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de jaar) brengt 

dagelijks een chromebook mee naar school om in de les te gebruiken. Deze chromebooks 

zijn eigendom van de school. De leerlingen mogen de chromebook gebruiken en 

ondertekenen een bruikleenovereenkomst met de school. Zij moeten goed voor het toestel 

zorgen en brengen het na gebruik opnieuw binnen op school wanneer ze de school verlaten 

of aan het einde van het schooljaar. Zij nemen elke dag de chromebook mee naar huis en 

laden de chromebook thuis op. Wanneer de leerling de chromebook in ontvangst neemt 

ondertekent hij/zij een ontvangstdocument.  

De leerling betaalt een waarborg (50 euro) die hij terugkrijgt wanneer hij het toestel 

terugbrengt. De beschermhoes (15 euro) blijft eigendom van de leerling. Meer details (zie 

bruikleenovereenkomst en ontvangstdocument) begin schooljaar. 

Hoe wordt de schoolrekening betaald?  

In PORTUS berkenboom bieden we in de regel gespreide rekeningen aan. We hebben 

hiervoor gekozen omdat de rekeningen dan gemakkelijker te betalen zijn. 

Om de kosten zoveel mogelijk te spreiden vragen we zeven betalingen per schooljaar. Op 

de eerste dag van de maanden oktober, november, december, maart en april ontvangt u de 

uitnodiging van de betaling van een vooraf door u gekend vast bedrag dat u zal worden 

meegedeeld in september. Dit bedrag hangt af van het jaar en de richting waarin uw zoon 

of dochter zit. Eind januari ontvangt u de afrekening van het eerste semester en eind mei 

ontvangt u de afrekening van het tweede semester. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat beide ouders kunnen aangesproken worden om de 

volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de 

schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 

schoolrekening, zullen we beide ouders  een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die 

rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag 

verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
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Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze school de 

directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en 

maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.  

Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek 

aan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een 

dringende herinneringsbrief via het schoolbestuur. Vanaf dat moment kunnen we een 

rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke 

rentevoet.  

“Bij niet-tijdige betaling van een openstaande factuur binnen de gestelde termijn zal van 

rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is een 

verwijlrente verschuldigd zijn, ingaande vanaf factuurdatum aan het tarief, geldend op dat 

moment, overeenkomstig art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien, zonder dat een 

voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is bij toepassing van de art. 1146 en 1147 

van het Burgerlijk Wetboek conventioneel en forfaitair verhoogd worden met 10% van het 

verschuldigde bedrag, dit tot dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt, op 

uitzondering van de gerechtskosten (inclusief de R.P.V., overeenkomstig het KB van 26 

oktober 2007, genomen aan het basistarief). 

Wanneer de school in gebreke blijft, geldt dezelfde regeling. 

Wat bij niet-deelname 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 hebben, kunnen 

we opnemen in je schoolrekening. 

Wat bij afwezigheid? Wanneer we kosten hebben gemaakt voor een extra-murosactiviteit 

die we niet kunnen recupereren, betaal je de kosten, tenzij je afwezigheid gewettigd wordt 

door een doktersbriefje.  Afwezigheid voor een extra-murosactiviteit kan niet gewettigd 

worden door een zelfgeschreven briefje uit de schoolagenda. Leerlingen die wel mee willen, 

maar het financieel moeilijk hebben signaleren dit aan mevrouw D’hollander (directeur), 

mijnheer Herremans van de boekhouding (F007) of aan de organiserende 

leerkracht.(beslissing schoolraad) We kunnen dan kijken naar een oplossing waardoor je 

wel mee kan. 

 

2.5. Reclame en sponsoring 

Reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid 

en de onafhankelijkheid van de werking van de school niet in het gedrang. 

 

2.6. Samenwerking met andere scholen 

Wij werken met verschillende scholen van de scholengemeenschap WIJS! samen voor de 

organisatie van ons onderwijs. Het betreft de organisatie van het OKAN-onderwijs. 
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2.7. Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht 

Wanneer jouw medische toestand dan een risico inhoudt op (on)rechtstreekse 

verontreiniging van levensmiddelen, breng je de school op de hoogte. .  

Deze gegevens over jouw medische toestand worden verwerkt onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur van de school. De directeur en de personeelsleden 

van de school gaan er vertrouwelijk mee om. 
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3. STUDIEREGLEMENT 
 

3.1. Afwezigheid 

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

buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring 

in deel I.  

Elke afwezigheid moet gewettigd worden binnen de 10 dagen. In sommige gevallen gebeurt 

dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug 

in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. De ouders verwittigen de school in zulke gevallen zo 

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

uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 

3.1.7.  

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen 

nodig zijn. Een kind met koorts hoort niet thuis op school. De huis- of kinderarts die een 

ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen. De schooldirectie is 

dan wettelijk verplicht de CLB-arts te contacteren. 

3.1.1. Je bent ziek 

3.1.1.1. Hoe wettig je afwezigheid wegens ziekte? 

• Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een ziekteperiode 

van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal 4 keer 

in een schooljaar. 

• Een medisch attest is nodig: 

➢ zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen 

eventueel één of meer vrije dagen zitten. 

➢ wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om 

medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; 

➢ als je tijdens de proefwerken ziek bent, (er wordt een afspraak gemaakt op het 

leerlingensecretariaat om een nieuw evaluatiemoment af te spreken). 

➢ bij afwezigheid op stage. 

 

3.1.1.2. Wanneer aanvaarden we je medisch attest niet? 

In volgende gevallen beschouwen je je medisch attest als twijfelachtig: 

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

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

➢ begin- en einddatum 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, ... 

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest 

als spijbelen. 
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3.1.1.3. Wanneer lever je een medisch attest in? 

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op de eerste dag terug op 

school.  

Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest 

onmiddellijk op school (laten) afgeven, vóór je terugkomt. 

Als je voor eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, 

volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je vaak afwezig bent wegens 

een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in 

samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig 

bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van 

de ouders. 

3.1.1.4. 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, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet 

kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak 

krijgen. 

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften geen lichamelijke opvoeding 

kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde 

dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat 

je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast 

lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag 

om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad 

zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.  

Volgende richtlijnen gelden: 

➢ Indien de leerling geen attest heeft, de les laten meevolgen en doen wat mogelijk is, 

tenzij het letsel duidelijk is voor de leraar: de leraar zoekt naar een oplossing en de 

leerling zal dan tegen de volgende les zorgen voor een attest; 

➢ Indien de leerling 1x niet kan meedoen, volstaat een mededeling van de ouders; bij 

een vermoeden van misbruik wordt er contact genomen met de klastitularis, 

secretariaat, ouders, CLB en wordt er een doktersattest gevraagd; 

➢ Een doktersattest is nodig indien 2x na elkaar niet aan de les wordt deelgenomen; 

➢ ALLE attesten of kopieën worden aan de betreffende leraar L.O. afgegeven. 

VERVANGTAKEN: 

L.O. is een vak van de basisvorming en als zodanig verplicht voor elke leerling. 

Leerlingen die om medische redenen bepaalde oefeningen niet kunnen uitvoeren, krijgen 

een vervangtaak. 

Tenzij anders afgesproken, werkt de leerling aan deze vervangtaak in het vaklokaal. Die 

taak kan gericht zijn op het bewegingsdomein of andere facetten van het vak L.O., zoals 

gezondheids- of veiligheidsopvoeding. Een vervangtaak wordt geëvalueerd en opgenomen 

in de eindbeoordeling.  

Leerlingen met een gedetailleerd medisch attest voor de lessen L.O. kunnen deelnemen 

aan bepaalde taken, maar deze leerlingen zijn voor hun eigen veiligheid in L.O.-kledij. 
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Leerlingen met een medisch attest mogen NIET vervroegd deelnemen aan de lessen L.O. 

zonder een nieuw medisch attest. 

3.1.1.5. Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)? 

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of 

moederschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. 

De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH 

is gratis. 

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten 

gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om 

een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte.  

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een 

ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 

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

▪ Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-

specialist); Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, 

maar wel onderwijs mag krijgen; 

▪ Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 

attest; 

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

▪ Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe 

wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. 

Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  

▪ Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en 

binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen 

nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat 

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

Organisatie: 

▪ TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis; 

▪ Je krijgt 4 uur per week thuis les.  

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie  

Voorwaarden: 

▪ Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld 

bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen; 

▪ Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 

attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke 

aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene 

afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische 

ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig; 

▪ Je verblijft op 10 km of minder van de school. 
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Organisatie: 

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

▪ TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden 

georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH 

op school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent 

ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze. 

Als je aan deze voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH 

wijzen. Indien je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de les- 

schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

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

 

3.1.1.6. Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?  

Als je door ziekte, of 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. 

3.1.2. Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of 

aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt ons dan vooraf n: 

een verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief, of een huwelijksaankondiging. 

3.1.3. Je bent (top)sporter 

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (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. 

Als je een topsportstatuut F hebt, en je zit in de eerste graad, kan je maximaal 90 halve 

lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden.  

In de tweede en derde graad, kan je daarvoor maximaal 130 halve lesdagen afwezig blijven. 

Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.  

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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 3.1.1.5. 

en 3.1.1.6.). 
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3.1.6. Je bent afwezig om één van de volgende redenen 

▪ je moet voor een rechtbank verschijnen; 

▪ de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

▪ bij een maatregel die kadetr van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; 

▪ op de dagen dat je proeven moet afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap; 

▪ je werd preventief geschorst; 

▪ je werd 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: 

o Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 

o 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); 

o Orthodoxe Kerk: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor 

de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek 

Paasfeest. 

 

3.1.7. Je hebt de toestemming van de school. 

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig. 

Daarvoor moet je je wenden tot de directie. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. 

We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden. 

Als je ongewettigd afwezig bent en je mist hierdoor een toets, klastaak of persoonlijk werk 

dan kan dit leiden tot een nulquotering. 

 

3.1.8. Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of 

persoonlijke taken? 

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet 

kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Wanneer je terugkomt na 

afwezigheid vraag je aan de leraar of, wanneer en hoe je iets moet inhalen.  

Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn 

afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij 

beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de 

hoogte.  

Een ongewettigde afwezigheid resulteert in een nulquotering. 

 



   
 

 
23 

3.1.9. Wat als je afwezig bent bij praktijklessen of stages? (enkel in TSO en BSO) 

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste 

lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit  met de begeleidende klassenraad. 

Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen. 

3.1.10. Spijbelen kan niet 

Misschien ervaar je leren en schoollopen  als lastige, minder leuke opdrachten. Blijf echter 

niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met 

het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid. 

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

Als je niet meewerkt,  kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld 

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

bent.  

3.1.11. Van school veranderen tijdens het schooljaar 

Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit 

onmiddellijk aan de school. 

 

3.2. Persoonlijke documenten 
 

Schoolagenda 

De digitale agenda, ingevuld door elke vakleraar, vind je terug op portus.smartschool.be. Jij 

en je ouders krijgen hiervoor een persoonlijke inlogcode in september.  

We werken daarnaast met een communicatieschrift/planner. Dit is een belangrijk 

communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Je brengt het dagelijks mee. Het 

communicatieschrift kan door een leerkracht of opvoeder opgevraagd worden. 

 

Notities 

Zonder goede aantekeningen kun je niet behoorlijk studeren. De leraars helpen je bij het 

leren noteren. In het begin zullen ze duidelijk zeggen welke leerstof en welke oefeningen 

moeten ingeschreven worden en hoe dat moet gebeuren. 

De vakleraar zal erover waken dat je je notities goed bijhoudt. Zorg ervoor dat ze steeds 

nauwkeurig en volledig zijn, want ze zijn bij je studie een onmisbare vorm van persoonlijk 

werk. Fotokopies van notities van medeleerlingen worden enkel aanvaard na een 

gewettigde afwezigheid. 

Persoonlijk werk 

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. 

Een kortstondige afwezigheid ontslaat je niet van het maken van een taak; bij een langere 

afwezigheid wordt het probleem met de vakleraar bekeken. Jijzelf neemt daartoe het 

initiatief. 
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Bewaren van leerlingendocumenten 

Voor de onderwijsinspectie moeten op school alle kopijen van schriftelijke examens en 

proeven bewaard worden, evenals de schoolagenda's. Bijgevolg moeten alle notities, 

schriften, huistaken en werkstukken door iedere leerling zelf gebundeld worden om thuis 

gedurende 14 maanden bewaard te worden. Ze kunnen door de inspectie op ieder moment 

tijdens het schooljaar opgevraagd worden. 

 

3.3. Het talenbeleid van onze school 

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we 

onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt 

normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je 

een aangepaste begeleiding aanbiedt.  

Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door taalproblemen (OKAN), kan de 

klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om gemakkelijker aan te 

sluiten bij de klas. Meer info bij 3.5.  

 

3.4. Leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding te voorzien; Meer hierover vind je in Deel III Informatie. 

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening 

tussen de school en CLB. Meer informatie hierover vind je in deel III Informatie.  

 

3.5. Begeleiding bij je studies 

3.5.1. De klassenleraar  

Een van je leraars vervult de taak van klastitularis: hij volgt je van zeer nabij en is voor jou 

de allereerste contactpersoon, hij bevordert de goede sfeer, lost eventuele conflicten in de 

klas zelf en tussen de klas en de vakleraars op, en stimuleert de werking van de klas. Zeker 

bij deze leraar kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie 

of je persoonlijke situatie. 

In vele klassen vormt een duo klassenleraren het klasteam. 

3.5.2. De begeleidende klassenraad 

Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt 

op geregelde tijdstippen de begeleidende klassenraad samen. Daar wordt het functioneren 

van de klas als groep besproken. Ook de vorderingen van de individuele leerlingen komen 

uitdrukkelijk aan bod. Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie 

of toelichting over je studie. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men zo nodig 

naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden 

afgesproken. 
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In heel wat gevallen is ook een medewerker van het CLB aanwezig op de klassenraad. Dat 

vergemakkelijkt dikwijls het opmaken en realiseren van een begeleidingsplan. 

De klassenleraar brengt je ouders op de hoogte van de voorstellen die op de klassenraad 

geformuleerd zijn, zoals bv. het maken van extra taken, of desgevallend het aanvatten van 

een vorm van studiebegeleiding. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB of een 

andere instantie noodzakelijk. 

In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het 

geformuleerde advies aan je ouders opgenomen; via het pedagogisch dossier worden de 

verschillende bevindingen, voorstellen en interventies gebundeld en opgevolgd. 

De eerste opdracht van de begeleidende klassenraad is dus je studievorderingen te volgen 

om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden. 

3.5.3. Een aangepast lesprogramma 

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent 

ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je 

voor één of 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.  

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 (bv. dyslexiesoftware), om aangepaste doelstellingen, een spreiding van 

het lesprogramma... We werken hiervoor samen met het CLB. 

Als je wegens specifieke onderwijsbehoeften, ziekte of ongeval één of meerdere vakken 

(tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan 

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

dat je ene 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. 

Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil halen (= een 

bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. 

Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al 

over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad 

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

volgen. 
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Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden 

Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om 

andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In 

principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra 

Nederlands krijgt.  

Een aangepast lesprogramma kan enkel in het volgende gevallen: als ex-OKAN-leerling 

moet je een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken wegwerken. 

 

3.5.4. De evaluatie 

3.5.4.1. Het evaluatiesysteem 

Je studievorderingen worden regelmatig geëvalueerd. Naarmate je in je studies vordert, 

worden andere accenten in de evaluatie gelegd. Dat komt o.m. tot uiting in de verhouding 

tussen dagelijks werk en proefwerken en in de frequentie van beide evaluatievormen. 

"Dagelijks werk" of evaluatie van je vorderingen doorheen het schooljaar 

Deze kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Ze omvat de beoordeling van 

oefeningen, persoonlijk werk, resultaten van overhoringen, leerhoudingen zoals inzet in de 

les en bij het uitvoeren van allerhande studietaken, medewerking aan groepswerk, 

opdrachten, e.d. 

Regel is dat je elke les de leerstof van de vorige les(sen) kent. De leraar bepaalt, in overleg 

met andere vakleraars, de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al kunnen 

de leerlingen bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de 

leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. 

Een afwezigheid ontslaat je niet van het maken van een overhoring of een taak. Je neemt 

dan zelf het initiatief om het probleem met de leraar te bespreken. 

Voor de leerlingen van de tweede en derde graad KSO/TSO is er een vast inhaalmoment 

voor toetsen, nl. op vrijdag van 15.30 uur tot 17.00 uur. Uitzonderlijk kan anders worden 

afgesproken in overleg met de vakleerkracht. 

Het niet indienen van taken na herhaaldelijk verwittigen, wordt aanzien als een weigering en 

krijgt het cijfer NUL.  

Examens  

In de eerste graad A-stroom en in alle jaren KSO en TSO worden examens georganiseerd. 

De bedoeling hiervan is na te gaan of je grotere leerstofgehelen kunt verwerken en 

beheersen. 

In de eerste graad A-stroom zijn er drie examenperiodes. In de tweede graad KSO/TSO zijn 

er twee examenperiodes en partiële proeven voor een beperkt aantal vakken in maart. In de 

derde graad zijn er twee examenperiodes. De periodes worden in de jaarkalender en in het 

schooltijdschrift opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van 

onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. 
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De examens worden georganiseerd volgens het halve dag systeem, d.w.z. examens gaan 

door in de voormiddag, in de namiddag is er studie thuis of op school. Over dit laatste wordt 

met de ouders van elke leerling een afspraak gemaakt. 

Afwezigheid de dag vóór een examen en op de dag van het examen zelf, moet steeds 

gewettigd zijn door een doktersattest. Examens die je mist, moet je normaal gesproken altijd 

achteraf inhalen.  

Wij willen hier ook verwijzen naar het examenreglement dat in december, maart en juni wordt 

opgenomen in het schooltijdschrift. 

In BSO vallen bijna alle vakken onder permanente evaluatie, d.w.z. dat er in de loop van het 

schooljaar in de lessen punten gegeven worden. Voor PAV, Frans en Engels werken we wel 

met een systeem van grote opdrachten. Dit betekent:  

➢ voor deze drie vakken wordt de kennis getoetst met kleine en grote testen of taken in 

de loop van het schooljaar.  

➢ de vaardigheden, hun kunnen, wordt getoetst met grotere opdrachten op vooraf 

afgesproken dagen.   

➢ de leerlingen mogen voor deze opdrachten bepaalde naslagwerken (in functie van de 

opdracht) gebruiken. Dit wordt bepaald door de vakleerkracht.   

➢ de leerlingen moeten voor deze grote opdrachten niet studeren thuis. 

➢ de andere lessen gaan gewoon door, weliswaar met een aangepast lessenrooster. 

In de tweede graad zijn dit overwegend schriftelijke opdrachten en dit tweemaal per jaar.  

In de derde graad spreken we van integrale opdrachten. Hier zal de opdracht ook gekoppeld 

zijn aan een mondelinge test en dit tweemaal per jaar. Met deze integrale opdracht moet de 

leerling bewijzen dat hij/zij het geleerde kan toepassen (gebruik van ICT, notities, 

opzoekboeken, …). 

Voor PAV, Frans en Engels zijn de jaarpunten opgebouwd uit 80% dagelijks werk en 20% 

examen. Hierdoor komt de klemtoon meer te liggen op het evalueren van een proces en niet 

meer van een product. Dit betekent dus ook dat regelmatig werken belangrijker wordt. 

Reflectiegesprekken 

In de tweede en derde graad BSO organiseren wij tweemaal per jaar een  reflectiegesprek. 

Deze gesprekken gaan door op een lesdag en zijn dus verplicht. De bedoeling van deze 

gesprekken is de leerlingen te begeleiden in het reflecteren over hun eigen leerproces. Deze 

gesprekken worden voorbereid.  

Tweemaal per jaar organiseren we reflectiegesprekken met de leerlingen van de tweede en 

derde graad KSO/TSO. Dit gesprek begeleidt leerlingen in hun groei naar 

verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en keuzes op school. Het doel is te leren 

reflecteren over eigen motivatie, studie-aanpak en vordering. 

In het vijfde jaar KSO/TSO vullen leerlingen een LEMO-test in. Deze test peilt naar hun 

leerstijl en hun motivatie voor school. Deze resultaten worden geïntegreerd in het 

reflectiegesprekken. 

Reflectiegesprekken gaan door op een lesdag en zijn dus verplicht. 
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Modellen  

In het 5e en 6e leerjaar van de studierichting BSO Haarzorg gebeurt de evaluatie van de 

specifieke vakken voor een groot deel via modellenwerk. 

Wij willen als school bekwame vakspecialisten afleveren. Dit kan enkel bereikt worden door 

technieken zoveel mogelijk op echte modellen toe te passen en niet enkel op oefenhoofden. 

Vooral door deze realistische oefening kunnen wij een goede voorbereiding op het beroep 

garanderen. 

We stimuleren leerlingen om voldoende te oefenen op eigen modellen en klanten van de 

school. Het belang is dat leerlingen de verschillende oefeningen in functie van het beheersen 

van de leerplandoelen effectief uitvoeren. Wanneer een leerling niet bereid is bepaalde 

oefeningen uit te voeren of op bepaalde klanten te werken, kan de competentie van de 

leerling voor deze opdracht hiervoor niet beoordeeld worden. Dit kan gevolgen hebben in 

een delibererende klassenraad en bijgevolg ook voor het uitgereikte attest aan het eind van 

het schooljaar. 

We verwachten van leerlingen de nodige inspanningen om de juiste modellen mee te 

brengen al is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Per leerjaar krijgen de leerlingen tijdig een 

overzicht van het aantal verwachte modellen, de vooropgestelde eisen en de data. 

Vakleerkrachten zijn ook steeds bereid tips te geven of te helpen indien er zich problemen 

zouden voordoen. 

In de tweede graad wordt voor praktijk uitsluitend op volwassen damesmodellen gewerkt. 

De techniek van kinder- en herenkappen is moeilijker en wordt pas in de derde graad 

opgestart. 

In de derde graad kunnen leerlingen in het vijfde jaar haarzorg bepaalde opdrachten samen 

uitvoeren op 1 model. Dit gebeurt steeds in overleg met de vakleerkracht omwille van het 

tempo en de moeilijkheidsgraad van bepaalde opdrachten. 

Stages 

Hierbij verwijzen we naar de afzonderlijke infomomenten en –documenten. 

Wanneer moet een gemiste stage ingehaald worden? 

Inhaalstage wordt gepland wanneer de stagiair een stage gemist heeft. In geval van 

ziekenhuisopname of van een langere periode wordt besproken of er moet/mag ingehaald 

worden en wat eventueel de omvang van de inhaalstage zal zijn. 

Wanneer mag de inhaalstage gepland worden?  

➢ Voor wekelijkse stage: 1 dag stage kan ingehaald worden: 

o op de vrije halve dag – twee weken na elkaar. De leerlingen mogen niet voor een 

langere periode dan twee weken “belast” worden met inhaalstages; 

o op een zaterdag; 

o op een dag in de vakantie. 

➢ Voor blokstages: 

o indien het over één dag afwezigheid gaat kan de regeling van de inhaalstage van 

de wekelijkse stage worden toegepast; 
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o indien twee of meer dagen moeten ingehaald worden – bij voorkeur in de 

eerstvolgende vakantie – opeenvolgende dagen gepland zodat het effect van de 

“blokstage” niet verloren gaat. 

o In geval van ziekenhuisopname of van een langere periode wordt besproken of 

er moet/mag ingehaald worden en wat eventueel de omvang van de inhaalstage 

zal zijn. 

De stagebegeleider bespreekt een voorstel van regeling af met de TAC en bezorgt voor de 

aanvang van de inhaalstage het vereiste ingevulde formulier aan de directeur (nodig voor 

verzekering). 

3.5.4.2. De beoordeling 

Geïntegreerde proef 

Hierbij verwijzen we naar de afzonderlijke infomomenten en –documenten. 

Bij de evaluatie van leerlingen in het zesde en zevende jaar is de geïntegreerde proef een 

essentieel element. Het is een jaarproject, met tussentijdse evaluatiestappen, waarvoor de 

leerlingen 50% moeten halen. In de opdrachten van de geïntegreerde proef moet de leerling 

de kennis toepassen en omzetten in vaardigheden.  

Op basis daarvan wordt nagegaan of de leerling voldoet voor de praktische en technische 

aspecten van de vorming. De proef wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de 

school. 

Het aandeel van de geïntegreerde proef bedraagt 1/4 van het jaartotaal van de betrokken 

vakken in het zesde jaar en 1/3 van het jaartotaal van de betrokken vakken in het zevende 

jaar. 

Afwezigheid de dag vóór een GIP-jury en op de dag van de jury zelf, moet steeds gewettigd 

zijn door een doktersattest.  

 DW EX 

Eerste graad A-stroom  50% 50% 

Eerste graad B-stroom  100% - 

Tweede graad BSO  80% 20% 

Tweede graad KSO / TSO 40% 60% 

Derde graad KSO / TSO 40% 60% 

Derde graad BSO 80% 20% 

Zevende specialisatiejaren 100% - 

 

3.5.4.3. Fraude 

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling 

onmogelijk te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: 

spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, 

met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, … 

Je GSM moet afstaan en moet in je boekentas blijven. In het bezit zijn van je GSM wordt 

gezien als een intentie te hebben tot fraude.   

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. 
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Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de 

persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen 

zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als 

je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna 

samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de 

klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De 

klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. 

Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de 

bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus 

geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een 

tuchtprocedure opstarten. 

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

is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. 

Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig 

zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. 

3.5.4.4. Meedelen van de resultaten 

Op geregelde tijdstippen brengen we jou en je ouders 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 kopie vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met de directie.  

We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

Rapport /oudercontacten 

Het rapport geeft een schriftelijk overzicht van de studievorderingen doorheen het 

schooljaar. Onvoldoendes zijn de duidelijkste waarschuwingen dat er inzake 

studierendement en/of -inzet een en ander schort. Dan dient er bijgestuurd te worden. 

Elk rapport laat je door je vader of moeder (*) ondertekenen. De eerstvolgende schooldag 

bezorg je het terug aan je klassenleraar die het bewaart tot de volgende rapportering. 

Het tri- of semesterrapport met de resultaten van de examens kan tijdens het oudercontact 

afgehaald worden bij de klassenleraar. De data worden per mail en brief meegedeeld. 

Het rapport is ook zichtbaar via Smartschool enkele dagen na dat je het op school meekreeg 

op papier. 

Er worden eveneens individuele contactmogelijkheden voorzien met de vakleraren.  

Om contact op te nemen met onze school, hoeven je ouders echter niet te wachten tot de 

georganiseerde informatiemomenten. Een telefoontje volstaat voor een afspraak. 

3.6. De deliberatie 

3.6.1. Hoe werkt een delibererende klassenraad? 

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar aan jou 

lesgegeven hebben, en hij wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. 

Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking 

van een leerling met wie hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad. 
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Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: 

▪ of je al dan niet geslaagd bent; 

▪ welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt. 

De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. 

Hij steunt zich bij zijn beslissing: 

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

▪ op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen 

het schooljaar; 

▪ op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. 

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. 

3.6.2. Mogelijke beslissingen 

Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad 

zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar:  

Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren.  

In het 1ste leerjaar van de eerste graad: 

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

▪ ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar; 

▪ ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar  

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

• je in het 2de leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken 

(remediëring). 

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen 

voor die beslissing. 

→ als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan 

naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport 

de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad: 

o als je geslaagd bent, krijg je 

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

volgende leerjaar; 

o een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar 

niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad 

oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans 

te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor 

die beslissing. 

o als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan 

naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport 

de belangrijkste redenen voor die beslissing. 
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Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.  

Overweeg je om je leerjaar over te zitten? 

Voor het overzitten van een leerjaar heb je meestal een gunstig advies nodig van de 

delibererende klassenraad. Bij een gunstig advies van die klassenraad moet je ook (een 

niet-bindend) advies vragen aan het CLB dat jou zal ondersteunen in jouw beslissing om al 

dan niet over te zitten. Dat is het geval: 

Behaalde je in het 1ste leerjaar B een oriënteringsattest A zonder beperkingen, dan kan je 

beslissen om het 1ste leerjaar A over te zitten. De delibererende klassenraad en het CLB 

kunnen je hierin adviseren, maar hun adviezen zijn niet bindend. 

Behaalde je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een 

oriënteringsattest A, dan kan je beslissen om je leerjaar over te zitten in een andere 

studierichting. In dat geval moet je ook advies vragen aan het CLB om je te helpen beslissen 

of je je leerjaar, ondanks je gunstig resultaat, toch wil overzitten in een andere studierichting. 

Dit advies is niet bindend. De delibererende klassenraad kan je hierin ook adviseren, maar 

zijn advies is ditmaal ook niet bindend.  

Behaalde je een oriënteringsattest C, dan kan je weliswaar steeds overzitten.  

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

maatschappij: 

▪ een getuigschrift van de eerste graad; 

▪ een getuigschrift van de tweede graad; 

▪ een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de derde graad bso; 

▪ een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het 2de leerjaar van de derde 

graad aso/kso/tso of op het einde van het 3de leerjaar van de derde graad bso 

(specialisatiejaar). 

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 te nemen. 

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. De 

school en leerkrachten zullen je hierbij helpen. Een merkbare positieve evolutie moet 

duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening 

mee bij de eindbeoordeling.  
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Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een 

onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op 

peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het 

afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, zijn belangrijke gegevens voor 

de begeleidende klassenraad bij het begin van het volgend schooljaar.  

3.6.3. 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. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf 

(zodra je 18 bent) de volgende procedure volgen. 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

1 - Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de voorzitter van de delibererende 

klassenraad. 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 uitreiking vinden jullie in Deel III. 

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die 

termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. De datum vind 

je in Deel III, 2 Jaarkalender. 

Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit 

schriftelijk aanvragen, vb. via e-mail, bij de voorzitter van de delibererende klassenraad*. 

Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats 

op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.  

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet 

meer op die vraag ingaan. 

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

klassenraad (zie Deel III wie is wie) verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van 

welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er 

zijn twee mogelijkheden: 

➢ de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders 

geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; 

➢ de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders 

het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel 

mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders 

ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering. 

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

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

2 - Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij 

zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij 

het schoolbestuur:  

Dhr. Johan De Ridder  

Berkenboomscholen vzw  
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Gentseweg 351 

9120 Haasdonk  

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

➢ ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met  de voorzitter van de 

delibererende klassenraad 

➢ ofwel de beslissing werd 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. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd 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. 

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

beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. 

3 - Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn 

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’]. In 

die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 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 je ouders uitnodigen voor een gesprek. Ze zal steeds jou en je ouders 

uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen vind je in 

deel III, punt 3 van dit document. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 

gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn.  Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, 

tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming 

komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn 

even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden 

aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor 

als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere 

beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing 

binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende 

schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 

4 - Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af 

te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van 

harte toe! 
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4. LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE EN TUCHT 
 
4.1. Praktische afspraken en leefregels op school  

Inspraak 

Leerlingenraad 

Via de leerlingenraad willen we de leerlingen een instrument geven om hun mening te 

toetsen aan die van de medeleerlingen. Zij leren tot een aanvaardbaar standpunt te komen 

voor iedereen, i.v.m. problemen voorstellen aangaande het schoolgebeuren. 

Schoolraad en andere participatieorganen  

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale 

gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de 

Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, dragen 

zij samen zorg voor de realisatie van het pedagogisch project van de school. 

Respect voor ons leefmilieu 

Als leerling moet je ook mee zorg dragen voor het concrete leefmilieu waarin we 

samenleven. Dat kan door papier en afval niet zomaar op de grond te gooien, maar in de 

vuilnisbak op de speelplaats, in de gang of in de klas. Met het oog op maximale recyclage 

wordt het afval zoveel mogelijk geselecteerd. 

Het is erg belangrijk dat het klaslokaal netjes wordt gehouden. Je klastitularis zal bij het 

begin van elk trimester een beurtrol opstellen met de verantwoordelijke leerlingen. 

We eten niet in de klassen of in de gangen, enkel in de refter en op de speelplaats. Elke 

leerling helpt mee om orde en netheid in de refter en op de speelplaats te behouden 

(beurtsysteem).  

Kauwgom is niet toegelaten. 

Ook het respect voor het materiaal van de school en van je medeleerlingen hoort hier  thuis. 

Schade moet je vergoeden en op opzettelijke beschadigingen volgen zware straffen. 

We springen zuinig om met energie en gezondheid: bv lichten doven bij het verlaten van de 

klas, ’s avonds sluiten we ramen en deuren, tijdens de pauze verluchten we het lokaal… 

Eerbied voor elkaar en hoffelijkheid 

Het fundament voor het goed samenleven van leerlingen en personeel is:  
"Heb eerbied voor elkaar". 

We hebben respect voor elke andere persoon die op school aanwezig is en er met ons leeft: 

we sluiten niemand uit, niet met woorden, niet met daden, we doen niemand pijn. We hebben 

respect voor de eigenheid van elke leerling, elk meisje, elke jongen, zodat iedereen de kans 

krijgt zich goed te voelen op school. We willen daarbij speciaal aandacht schenken aan het 

pestvrij maken van onze school. Directie, leerkrachten en leerlingen willen extra 

inspanningen leveren om komaf te maken met pestproblemen. Daarbij wordt ook gerekend 

op de medewerking van de ouders. 

We hebben respect voor het bezit van elkander: dus ook geen beschadigingen van 

andermans bezittingen, ook niet van de bezittingen van de school. 
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We hebben respect voor het werk van elk ander persoon in onze school, werk dat elkeen 

verricht volgens zijn mogelijkheden en op de plaats waar hij staat. 

Leerlingen van PORTUS berkenboom gedragen zich ook steeds hoffelijk, niet alleen in de 

school, maar ook buiten de school, bv. bij het gebruik van het openbaar vervoer, aan de 

stopplaatsen van de bussen, bij hun verplaatsingen op de openbare weg, enz. Ze 

respecteren de algemene regels van de wellevendheid. Elke overlast ten nadele van 

buurtbewoners wordt vermeden. In de schoolomgeving laat je steeds de doorgang vrij en 

op weg naar en van de school eerbiedig je de verkeersreglementen. 

Houding en voorkomen op school 

1 Keurig taalgebruik is een uiting van cultuur en een noodzaak voor nu en later. 

Spreek in alle omstandigheden Algemeen Nederlands. 

2 Wat de dagelijkse kledij en uiterlijk in het algemeen betreft, stelt de school het 

volgende voorop: Je kledij en kapsel zijn verzorgd en fatsoenlijk. Je past je kledij aan de 

situatie aan (vb. stage, klantenwerk…) 

- Strand-, vakantie- en vrijetijdskledij passen niet op school. 

- Hoofddeksels zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen en in lesverband; 

o We maken een uitzondering voor OKAN-leerlingen die nog maar net in België zijn 

toegekomen. Zij krijgen tijd om te wennen aan onze afspraken en bij hen laten wij 

de hoofddoeken toe tijdens hun eerste periode op school. 

- Zichtbare piercings, tatoeages en stretch oorringen zijn niet toegelaten 

- Wanneer een personeelslid je wijst op een ongepast uiterlijk, pas je het aan. 
Bij herhaaldelijke opmerkingen kan er een ordemaatregel genomen worden.  

3 Wat het turnuniform betreft, gelden enkele specifieke regels.  

- T-shirt met schoolembleem voor alle leerlingen 

- sportbroek van de school voor leerlingen eerste en tweede graad 

-  eigen sportbroek, doch bij voorkeur deze van de school voor leerlingen derde graad 

- turnpantoffels (antislip) of propere indoor-sportschoenen (geen afgevende zolen) 

Alle kledingstukken moeten voorzien zijn van je naam. 

Om veiligheidsredenen moet je juwelen, ringen en andere sieraden uitlaten tijdens de les 

L.O. 

4 Doordat je leerling bent in een gemengde school, besteden wij ook aandacht aan 

de relatie jongens-meisjes. Eén van de opdrachten van de school is trachten jonge 

mensen “relatie bekwaam” te maken; op een goede manier leren omgaan met elkaar. 

Het komt voor dat jongeren zich aangetrokken voelen tot één bepaalde jongen of één 

bepaald meisje. Ingeval jij tot deze jongeren behoort, denk er dan om dat je op school op de 

eerste plaats deel uitmaakt van een klas- en studiegemeenschap. Door alleen aandacht te 

hebben voor mekaar, stel je je buiten de groep op. Op school past dit niet. 

Belangrijk bij relaties is dat je leert om begrip en respect op te brengen voor elkaars 

eigenheid. Persoonlijke relaties op school vragen om een tactvolle benadering van elkaar 

en in hun contacten met de leerlingengroep. Voor intimiteit zijn de school en de onmiddellijke 
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omgeving van de school geen geschikte plaatsen. Ook tijdens studie-uitstappen, 

vormingsdagen en culturele reizen is het ongepast om zich af te zonderen. 

5 GSM of persoonlijk multimediagebruik is gedurende de schooluren toegestaan 

tijdens alle pauzes in open lucht. Voor de leerlingen van de derde graad is GSM-gebruik ook 

daar toegestaan tussen 12.00 uur en 13.00 uur in de ruimte die hen wordt toegewezen 

tijdens de middagpauze. 

Het gebruik van deze toestellen is in de gebouwen, tijdens de lessen of tijdens de leswissels 

en uitstappen verboden. Soms mag je ze op vraag van de leraar gebruiken in de les. De 

leraar geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming. Je draagt uiteraard zelf de 

verantwoordelijkheid voor je eigen toestel, bij verlies of schade kan de school niet 

aansprakelijk gesteld worden.  

Als je de GSM toch gebruikt op andere plaatsen of tijdstippen kan de directeur of een 

afgevaardigde hem als sanctie in bewaring nemen. Je mag hem dan op het einde van de 

lesdag afhalen op het secretariaat. Bij herhaaldelijke inbreuk op deze ordemaatregel volgt 

een zwaardere sanctie. 

Multimediatoestellen die met toestemming en onder toezicht van de betrokken leerkracht in 

het kader van de evaluatie van lessen worden gebruikt, vallen hier niet onder. 

Zoals op alle privédomeinen is het ook op onze school niet toegestaan – op welke wijze dan 

ook - foto’s te nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de 

betrokken persoon. Volgens de auteurswet mag je foto’s of filmopnamen waarop 

medeleerlingen, personeelsleden van de school of anderen herkenbaar weergegeven zijn, 

niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.  

6 In de klas wordt tijdens de lessen praktijk aangepaste werkkledij gedragen. (Op 

school verkrijgbaar in het magazijn, lokaal D06). 

Persoonlijk materiaal 

Inhoud 

Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. 

Na overleg met de directie, de technisch adviseur-coördinator en de technisch adviseur 

bepalen de leerkrachten welke klassen persoonlijk materiaal nodig hebben. De leerkracht 

controleert dit en laat de zaken die daar niet thuis horen verwijderen.  

Vreemd materiaal mag door de leerlingen in geen enkel geval binnengebracht worden in de 

werkplaats. 

Ook voor chromebooks die eigendom zijn van de school en die je in bruikleen hebt ben je 

zelf verantwoordelijk. 

Afsluiting en opberging 

Het materiaal moet steeds opgeborgen en eventueel afgesloten worden als de leerlingen de 

werkruimte verlaten. Elke leerling werkt met zijn eigen materiaal en respecteert dat van de 

medeleerlingen. 

Meenemen naar huis 
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Elke leerling neemt zijn persoonlijk materiaal op het einde van de lesdag mee naar huis of 

bergt het op in zijn persoonlijk opbergkastje. 

Rondslingerend materiaal wordt in beslag genomen door de leerkracht. 

Opbergkastjes 

De school stelt een beperkt aantal persoonlijke opbergkastjes ter beschikking van de 

leerlingen. Wie een kastje wenst, dient haar/zijn naam op te geven in F007. Deze kastjes 

worden gehuurd voor één schooljaar. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en 

het afsluiten van haar/zijn opbergkastje. Sancties bij beschadiging aan de kastjes worden 

door de directie bepaald. Het is verboden zaken te bewaren die geen betrekking hebben op 

de les.  

Pesten, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Op 11 juni 2002 keurde de regering een wet goed die de werknemers beschermt tegen 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze wet is ook van 

toepassing op secundaire scholen. 

Leerlingen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een 

vorm van arbeid die al dan niet in de school wordt geleverd, genieten bescherming door 

deze wet. 

Toepassingsgebied 

De wet bepaalt dat iedereen zich moet onthouden van elke daad van geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk tegen werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Onder “geweld op het werk” wordt verstaan: elke gebeurtenis waarbij een personeelslid 

psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het 

werk. 

“Pesterijen op het werk” is elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, binnen of buiten de 

school, dat zich uit in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 

geschriften (= brieven, mails, memo’s …) en dit met de bedoeling om de persoonlijkheid, de 

waardigheid de fysieke of psychische integriteit van een personeelslid bij de uitvoering van 

het werk aan te tasten of met de bedoeling om zijn betrekking in gevaar te brengen of met 

als gevolg dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

omgeving wordt gecreëerd. 

“Ongewenst seksueel gedrag op het werk” is elke vorm van verbaal, niet verbaal of 

lichamelijk gedrag van seksuele aard, waarvan de persoon die de gedraging stelt, weet of 

zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het 

werk. 

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op 

onze school. We 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 een leerlingbegeleider of iemand van de directie. We zullen dan een manier zoeken om 

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

Maatregelen 

Binnen de school worden uiteraard inspanningen gedaan om daden van geweld, pesterijen 

en ongewenst seksueel gedrag tussen leerlingen en personeelsleden te voorkomen. 
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De vertrouwenspersoon 

Als een leerling die arbeid verricht vindt dat hij/zij slachtoffer is geworden van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op de school, kan hij/zij contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon.  

Voor leerlingen is dit in eerste instantie de betrokken leerkracht of stagebegeleider. 

Ook kan de leerling beroep doen op de groene leerkracht indien die is aangeduid. 

In onze school kan de leerling ook terecht bij één van de leden van de cel 

leerlingenbegeleiding. In laatste instantie kunnen zij terecht bij de pedagogisch directeur, de 

preventieadviseur van onze school of bij de arts van het CLB. 

Maar … als we allemaal op een respectvolle wijze omgaan met elkaar, zal deze wet 

(gelukkig maar) weinig van toepassing zijn in onze school. Beter voorkomen dus! 

Pestbeleid van onze school 

Voor de afspraken bij pesten verwijzen we naar de brochure ‘Pestbeleid van PORTUS 

berkenboom’.  De brochure wordt in de maand september meegegeven met de leerlingen 

van de eerste graad. Deze is ook steeds verkrijgbaar op vraag. 

Veiligheid op school 

Voor de lessen in alle praktijklokalen, ateliers en salons, computerklassen, lokalen met 

audiovisueel materiaal, vaklokalen voor technologische opvoeding, wetenschappen en 

toegepaste wetenschappen, sport- en turnzalen en op alle andere lokalen waar met 

apparatuur en/of grondstoffen wordt gewerkt bestaan er werkplaatsreglementen. De 

werkplaatsreglementen bevinden zich in de lokalen. Je kan deze werkplaatsreglementen 

opvragen bij de preventieadviseur van onze school (zie Deel III) Een overtreding kan leiden 

tot een orde- of tuchtmaatregel. 

De werkruimten zijn enkel toegankelijk onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen 

bevinden zich nooit alleen in hun werkruimte. Indien leerlingen om een bijzondere, 

verantwoorde reden buiten de normale lesuren toch in de werkplaats dienen te blijven, is de 

uitdrukkelijke toestemming nodig van de technisch adviseur en/of de technisch adviseur-

coördinator en/of de directie. Niemand anders is bevoegd deze toelating te geven, ook niet 

de betrokken leerkracht. De leerlingen werken dan verder onder begeleiding van de 

leerkracht. 

Onze school past alle voorschriften van het Arab (Algemeen Reglement voor de 

Arbeidsbescherming) en het Arei (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) toe 

en beschouwt dit als algemeen werkplaatsreglement. Wij willen kwaliteitsonderwijs bieden. 

Daarom zal je leren werken volgens de regels van goed vakmanschap. Daarbij hoort de 

naleving van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Om deze reden is dit 

werkplaatsreglement onlosmakelijk verbonden met het leerlingenreglement. Dit reglement 

bevat heel wat informatie over de gedragsregels in de werkplaats. 

Binnenkomen 

• Rust vanaf het belsignaal voor iedereen. 

• Eerste graad en tweede graad: per klas onder begeleiding van de leerkracht naar de 

respectieve werkruimten. 
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• Derde graad: de leerlingen begeven zich zonder slenteren naar hun werkruimten, waar 

de leerkracht hen opwacht. 

• In de werkruimte mag in geen enkel geval kleding rondslingeren.  

• Boekentassen en dergelijke worden enkel neergezet op de plaats die door de leerkracht 

wordt aangeduid; schoolagenda en schrijfgerief worden ter beschikking gehouden. 

• Waardevolle voorwerpen worden nooit in jas of boekentas achtergelaten. 

Buitengaan 

• Alle leerlingen blijven in de voor hen voorziene werkruimte tot de bel rinkelt. Ze blijven 

samen staan op de aangeduide plaats of blijven op hun plaats zitten. 

• Leerlingen mogen nooit bij de deur staan dringen. 

Leswisselingen 

• Als de leerlingen verschillende praktijkuren na elkaar hebben, blijven ze na het 

belsignaal gewoon verder werken.  

• Tijdens de leswisseling komen de leerlingen die in een theorielokaal zitten klassikaal 

en onmiddellijk naar de werkruimte waar de leerkracht hen opwacht. 

Campus 

• Tijdens de pauzes wordt er niet gereden over de speelplaatsen, maar gaan fietsers en 

bromfietsers te voet. Buiten de pauzes mag er wel gereden worden, maar respecteert 

men een snelheid van 10 km per uur. 

Verplaatsingen met de fiets 

Leerlingen doen een aantal verplaatsingen voor activiteiten met de fiets. Voorbeeld: 

bedrijfsbezoek, les LO, … Tijdens deze verplaatsingen is het verplicht een fluo hesje te 

dragen. 

Veiligheid op school 

➔ brandpreventie en optreden bij brand 

Optreden bij brand 

• De leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de instructies voor optreden bij brand en 

volgen deze zeer stipt op wanneer het nodig blijkt (‘Algemene richtlijnen bij evacuatie’: 

zie schema in elk lokaal). 

• De school is voorzien van een centraal alarmsysteem. Wie moedwillig het 

alarmsysteem activeert, wordt gesanctioneerd. De eventuele kosten die hieruit kunnen 

voortvloeien zullen doorgerekend worden aan de ouders.  

Brandpreventie 

• De overheid verbiedt het roken in de lokalen van de school. Denk erom dat roken ook 

verboden is omwille van de schadelijkheid voor de gezondheid. 

• In de werkplaats is het verboden om vuur te maken. 

• Alle uitgangen en nooduitgangen evenals ‘looprichtingen’ dienen steeds geheel vrij 

gehouden te worden, zodat er bij evacuatie geen hindernissen te overbruggen zijn. 

• Inbreuken op de brandpreventie worden als een ernstig vergrijp beschouwd. 
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Eerbiediging van de brandbestrijdingsmiddelen 

• Eerbiedig de inspanningen die de school doet om voldoende blusmiddelen ter 

beschikking te stellen. Denk eraan dat deze ook nodig kunnen zijn om je eigen 

veiligheid te verzekeren. 

• De brandblussers mogen nooit worden afgedekt. 

• Beschadiging en/of verplaatsen van de brandbestrijdingsmiddelen wordt als een ernstig 

vergrijp beschouwd. Als je zelf beschadiging en/of verdwijning van dit materiaal merkt, 

geef je onmiddellijk een sein aan je leerkracht. 

• De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en/of op te sporen. 

Het is echter ieders taak om deze defecten te signaleren. De directie, de technisch 

adviseur-coördinator, de technisch adviseur of de huismeester zullen beslissen wat er 

dient gedaan te worden. 

• Wie betrapt wordt op het moedwillig veroorzaken van defecten en storingen riskeert 

een strenge sanctie met inbegrip van definitieve uitsluiting. Het veroorzaken van 

defecten en storingen kan immers het normale schoolleven in het gedrang brengen. 

➔ gebruik van gereedschap en grondstoffen van de school 

Toegang tot het magazijn “depot 06” 

• Op de toegangsdeur(en) staat duidelijk vermeld ‘DEPOT 06’. 

• De regels voor de toegang en de organisatie van de magazijnen worden bepaald door 

de directie, de technisch adviseur-coördinator en de technisch adviseur. Deze 

richtlijnen zijn opgehangen bij de ingang van de magazijnen. 

Gebruik van gereedschap van de school 

• Schoolgereedschap wordt enkel gebruikt met de toelating van de technisch adviseur 

en/of de betrokken leerkracht. 

• Het wordt na gebruik - of op het einde van de lesbeurt - terug op zijn plaats gebracht. 

Niet te verantwoorden schade of verlies ervan dient vergoed te worden. 

• School-vreemde gereedschappen worden onmiddellijk in beslag genomen door de 

leerkracht en naar de technisch adviseur gebracht. 

Gebruik van grondstoffen van de school 

• Er wordt zuinig en verantwoord omgesprongen met de grondstoffen die de school ter 

beschikking stelt. Schade ten gevolge van onverantwoord en/of ondoelmatig gebruik 

ervan dient vergoed te worden. 

• Schoolvreemde grondstoffen worden onmiddellijk in beslag genomen door de 

leerkracht en naar de technisch adviseur gebracht. 

Handelswijze met overschotten van grondstoffen 

• Overschotten van grondstoffen worden altijd naar de daartoe bestemde plaats 

gebracht. 

• Ze worden nooit meegenomen door de leerlingen, zonder de uitdrukkelijke toelating 

van de technisch adviseur. Indien bij een controle vastgesteld wordt dat er overschotten 

van grondstoffen in kleding en/of boekentassen zit, wordt dit beschouwd als 

ontvreemding van schooleigendom. 



   
 

 
42 

Gebruik van gereedschap en grondstoffen van derden 

• Demonstratiemateriaal en/of materiaal dat toevallig ter beschikking gesteld wordt voor 

de leerkrachten en leerlingen, dient eerst toegelaten te worden door de directie, de 

technisch adviseur-coördinator en/of de technisch adviseur. Leerkrachten of leerlingen 

nemen hier nooit een persoonlijke beslissing. 

• Er wordt verantwoord omgegaan met apparaten en gereedschappen die eigendom zijn 

van derden. De betrokken leerkracht beslist of leerlingen al dan niet werken met de 

apparatuur. 

• Er wordt zuinig en verantwoord omgesprongen met de grondstoffen die geen 

schooleigendom zijn. Eventuele overschotten worden terug meegegeven met het 

demonstratiemateriaal. 

4.2. Privacy 

Hoe en welke informatie houden we over je bij?  

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

doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen 

alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. 

De gegevens die nodig zijn voor jouw begeleiding verzamelen we in het kader van ons beleid 

op leerlingenbegeleiding. Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens 

is het schoolbestuur verantwoordelijk. 

Jouw persoonsgegevens verwerken we met Informat en Smartschool. We maken met de 

softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de 

gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe dat niet 

iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen 

die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB, het 

ondersteuningsnetwerk). 

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens.  Je kan foutieve, onvolledige of verouderde gegevens 

laten verbeteren of verwijderen. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over 

je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming 

van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.   

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar nadat je de school verlaten hebt. Voor 

sommige gegevens is er  wettelijke bewaartermijn bepaald die langer kan zijn. 

Als je vragen hebt over jouw privacy rechten, dan kan je contact opnemen met de heer Yves 

De Pauw. 

Wat als je van school verandert? 

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

je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens 

over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou 

ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Het gaat om de 
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essentiële gegevens die jouw studieresultaten en studievoortgang bevorderen, monitoren, 

evalueren en attesteren. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. 

We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht 

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

of een verslag hebt. Je nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via 

IRIS-CLB online. In geval van een verslag geven we daarvan ook een kopie aan je nieuwe 

schooL.. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons 

dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten 

weten. 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes,…) 

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen of hun werken op onze 

website, in de schoolkrant BAST, op onze facebook- en instagrampagina, en dergelijke. Met 

die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze 

informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds 

doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 

aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou om toestemming voor het maken en 

publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een 

toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. 

Enkel indien we jouw beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we 

eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming 

Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan 

hiervoor contact opnemen met Dhr. De Pauw. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving 

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school 

of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 

toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  

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 wij dat je ieders 

privacy respecteert. Ook verwachten wij dat je je houdt aan de gedragsregels die wij hebben 

opgesteld. Zie ICT-vademecum van de school.  

Bewakingscamera’s   

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking 

staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd werd, mag je vragen 

om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen 

we de betrokken beelden vlot vinden. 

Doorzoeken van lockers 

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om 

de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren. 
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4.3. Gezondheid op school (gezondheidsbeleid)  

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je 

eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor 

overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen.  

In dit verband werken we nauw samen met het CLB. Ook in de lessen worden de thema’s 

gezondheid en hygiëne op gepaste tijden behandeld. 

Onze school wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en 

misbruik van genees- en genotsmiddelen. Dit is op onze school dan ook verboden. In dit 

kader zijn ook energiedranken verboden.  

Het bezit, gebruik en verhandelen van drugs is op school verboden. (zie bijlage 2) Drugs 

gebruiken kan ook ernstige schade toebrengen. Verleiding tot druggebruik of aankoop kan 

ook noodlottig zijn voor medeleerlingen. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze 

school ter zake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit 

beleid mee te werken. 

Overtredingen worden gesanctioneerd conform ons herstel- en sanctioneringsbeleid dat 

gestoeld werd op het vierlademodel.. De school zal ook steeds een hulpverleningsaanbod 

doen. 

Omdat gezondheid een recht is van iedereen, willen wij met onze school een duidelijk 

preventief beleid voeren opdat iedereen in onze school dit uiterst belangrijk goed zou kunnen 

bewaren. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten wordt in onze school ter harte 

genomen via verschillende kanalen. 

MST: Medisch Schooltoezicht 

Alle leerlingen worden door het medisch team van het CLB-centrum medisch gevolgd. 

Daartoe dienen de klassikale medische onderzoeken voor de leerlingen van het eerste en 

derde jaar. 

Tijdens deze collectieve onderzoeken is er eveneens informatie over zaken die de 

gezondheid van de leerlingen kunnen schaden: roken, alcohol, druggebruik. Ter 

gelegenheid van deze collectieve onderzoeken kunnen leerlingen ook worden ingeënt, bv. 

tegen klem, baarmoederhalskanker, … 

Naast deze klassikale onderzoeken kan een leerling ook opgeroepen worden voor een 

selectief medisch onderzoek. Deze leerlingen worden individueel gevolgd door het medisch 

team en worden daar zelf van op de hoogte gebracht. De reden hiervan wordt aan de school 

niet meegedeeld. 

Bovendien kan het medisch team ook ingeschakeld worden wanneer er zich één of ander 

gezondheidsprobleem voordoet binnen een klas, bv. hoofdluis. 

De schoolarts kan ook tussenkomen om informatie te geven aan klassen over bepaalde 

zaken, bv. seksuele voorlichting. Men kan aan de schoolarts ook om informatie vragen. De 

schoolarts mag echter nooit behandelen. 

Alle leerlingen van het 1e jaar krijgen een gratis basisvaccinatie: 3 inentingen 0 - 1 - 6 tegen 

Hepatitis B. 

Alle leerlingen van het eerste jaar en de OKAN-leerlingen wordt een medisch onderzoek 

aangeboden. Alle leerlingen van het derde jaar krijgen een verplicht medisch onderzoek.  
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De school 

Binnen de school wordt er vooral preventief gewerkt. Binnen de lessen wordt aan de 

leerlingen informatie gegeven over bepaalde aspecten die de gezondheid van de leerlingen 

bevorderen: hygiëne, voeding, seksuele- en relationele opvoeding, informatie over 

gedragspatronen die de gezondheid in gevaar kunnen brengen. 

Naast deze informatie werkt men ook aan houdingen en vaardigheden: eerbied voor het 

leven, eerbied voor het lichaam, vrijheidsbeleving, omgaan met medicatie, tabak, alcohol en 

drugs, weerbaarheid, omgaan met eigen originaliteit, leren uiten van eigen mening ... 

Inspelend op de stijgende problematiek van verslaving wil men in de school meer werk 

maken van preventie op dit vlak. 

EHBO, het gebruik van geneesmiddelen en medische handelingen op school. 

o Eerste hulp 

De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je 

het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over 

enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je 

eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo 

nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou zelf naar het 

ziekenhuis laten voeren. De school zal 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.  

o Geneesmiddelen en medische handelingen op school 

Geneesmiddelen 

- 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 of naar huis of naar 

een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten 

beslissen over het verdere verloop. 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.  

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval 

geneesmiddelen ter beschikking, ook geen pijnstillers. 

Als we vaststellen datje op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die 

buitensporig lijkt, zullen we daarover contact opnemen met je ouders. 

- Toezien op het gebruik van geneesmiddelen 

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders 

kunnen ons dan vragen om erop toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een 

formulier dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen 

dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je 

geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van 

het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen 

bij het innemen van geneesmiddelen (bv. bij het indruppelen).  
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Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders 

daarvan op de hoogte. 

- Medische handelingen 

Je ouders kunnen ons vragen om medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we 

de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dit 

met je ouders en je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele 

afspraken uit.  

 

Preventiebeleid rond drugs 

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen 

namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze 

school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan 

ook strikt verboden. 

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. 

Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens ons herstel- en 

sanctioneringsbeleid. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons 

hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen 

aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. 

Achtergrond waarop dit drugsbeleid moet worden gesitueerd 

Drugsgebruik is nauw verwant met het algemene opvoedingsprobleem. 

Sommige jongeren hebben niet meer geleerd kritisch te zijn, “nee” te durven zeggen tegen 

groepsdruk, grenzen te trekken. Men mag hiervoor niet enkel de vinger wijzen in de richting 

van hun ouders. 

We leven in een maatschappij waar waarden onduidelijk zijn en onzekerheid troef is. 

Sommige ouders weten vaak niet eens meer waar ze de grenzen moeten trekken. Ze geven 

dan maar snel toe aan de wensen van hun kinderen. 

Eigenlijk kunnen vele kinderen niet meer verlangen. Voor ze het verlangen kunnen 

uitspreken wordt het dikwijls al ingelost. Je krijgt als kind vaak meteen wat je vraagt. 

Die snelle oplossing vind je ook bij drugs: snel een pilletje en ik voel me goed. Je hoeft je 

niet meer de vraag te stellen wat je wezenlijk moet doen om je goed te voelen. 

Tegelijkertijd heerst er een algemeen probleem met de sancties. Men dreigt op alle 

niveaus met straffen, maar voert ze niet uit. Als je over de grens gaat, moet men er de 

gevolgen van kennen. Als die sanctie uitblijft, dan zink je verder weg. 

Er heerst ook een groot pessimisme bij vele jongeren. Ze zien dat hun ouders lange tijd 

werkloos zijn, ze maken de huwelijksproblemen mee van hun ouders en denken dat het bij 

hen ook wel zo zal gaan. Dan is de vluchtweg naar de drugs een gemakkelijke uitweg. 

De weg zonder drugs is een weg van algemene opvoeding, weerbaarheid, zelfrespect, 

kritische geest, duidelijkheid ... de oplossing voor het drugsprobleem ziet er niet anders uit 

dan de oplossing voor alle andere vormen van probleemgedrag. 

Preventiebeleid 
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➢ In de eerste graad wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden tijdens 

het lessenpakket. Men wil deze leeftijdsgroep helpen bij het maken van keuzes, bij het 

leren inschatten van risico’s. We willen hen leren kritisch te beslissen. 

➢ In de tweede graad wordt er verder gebouwd aan sociale vaardigheden onder de vorm 

van themadagen en projecten. 

Grenzen in verband met het gebruik van genotsmiddelen op onze school 

Alcohol, tabak en drugs zijn op de school verboden. 

Dit geldt voor iedereen op school, zowel minderjarigen als meerderjarigen. 

Bij buitenschoolse activiteiten gelden dezelfde normen. 

Aan de schoolpoort wil men dezelfde grenzen doen gelden. 

Meldingsplicht bij alcohol en drugs. 

Wanneer drug- of alcoholgebruik of dealen op school vermoed of vastgesteld wordt, 

verwachten wij dat dit gemeld wordt aan een vertrouwenspersoon (CLB, groene leerkracht, 

leerlingbegeleider...) zodat een begeleidingsplan kan opgestart worden. 

Interventie in het geval van alcohol- en drugsmisbruik 

1 - De leerling vraagt om hulp. 

Wanneer een leerling met een drugsprobleem spontaan hulp inroept bij een leraar of 

vertrouwenspersoon, dan zal de school hem of haar helpen: 

• er wordt met de leerling overlegd of het nodig is de ouders te contacteren; 

• er wordt geen tuchtdossier aangelegd; 

• er wordt beroep gedaan op deskundige hulpverleners (CLB, therapiecentrum ...); 

• er wordt schriftelijk een begeleidingsplan met de leerling afgesproken. 

2 - Als er een vermoeden is. 

• Als er een vermoeden van gebruik (alcohol of drugs) of dealen is, moet er eerst 

nagegaan worden of de informatie die gegeven werd, juist is. 

• Indien het vermoeden niet bevestigd wordt, zullen (in de meeste gevallen) de ouders 

uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit om onze bezorgdheid te uiten en ouders op 

de hoogte te brengen van deze geruchten. Het gaat hier om een gedeelde 

verantwoordelijkheid.  

• Indien het vermoeden bevestigd wordt, stapt men over naar de procedure bij gebruik. 

Procedure bij (problematisch) gebruik 

• Bij vaststelling is er onmiddellijk een gesprek met de gebruiker. 

• Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directie, maar afhankelijk van de situatie 

kan er ook besloten worden dat iemand anders dit gesprek voert. 

• Men probeert de leerling te overtuigen om met zijn probleem naar buiten te komen 

zodat eraan gewerkt kan worden. 

• In het kader van de begeleiding kan voorgesteld worden mee te werken aan een 

preventieprogramma van het CGG. (Delta) 
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• Als de leerling weigert mee te werken aan het begeleidingsplan, wordt de 

tuchtprocedure opgestart. 

• Als de leerling wel meewerkt, wordt de procedure onder punt 1 gevolgd. 

Procedure bij dealen 

• Bij vaststelling van dealen (aanzetten tot, delen en/of verkopen van illegale middelen) 

wordt de leerling preventief geschorst en de tuchtprocedure opgestart. 

• De directie behoudt zich het recht voor de politie op de hoogte te brengen van 

vermoedens en/of dealers.  

Sleutelfiguren  

Ouders 

Ouders kunnen zich tot de school wenden om probleemgedrag te melden. Anderzijds kan 

de school de ouders contacteren om eventuele vermoedens te onderzoeken. Indien er een 

begeleiding wordt opgestart, is de betrokkenheid van en de samenwerking met de ouders 

voor de school zeer belangrijk. Indien uit het gesprek met de ouders blijkt dat het probleem 

binnen het gezin kan opgelost worden, dan is de rol van de school uitgespeeld, tenzij de 

situatie zich herhaalt. Indien ouders machteloos zijn, zal een professionele begeleiding 

gezocht worden. 

Opmerking: Ouders worden enkel in de begeleiding van de leerling betrokken indien men 

de zekerheid heeft dat de leerling thuis een warm nest vindt.  

Leerkrachten 

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het signaleren van vermoedens van druggebruik. 

Gedragsverandering wordt met de ouders en met de directie besproken. Toch moet men er 

zich van bewust zijn dat niet elke gedragsverandering op drugsgebruik wijst. Er zijn nog heel 

wat omstandigheden die het gedrag van een leerling kunnen veranderen. 

Groene leerkrachten en leerlingbegeleiders 

Groene leerkrachten en leerlingbegeleiders kunnen een belangrijke rol spelen bij 

vermoedens van druggebruik. Zij gaan in gesprek met leerlingen. Zij kunnen ook een rol 

spelen bij doorverwijzing. 

Directie 

De taak van de directie bestaat erin vermoedens te checken via huisarts, CLB, groene 

leerkracht en eventueel andere vertrouwenspersonen van de leerling. De directie zal ook 

het begeleidingsplan opstarten en opvolgen. 

Rookverbod 

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis 

van tabak of van soortgelijke producten.  

Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en 

heat-stick en pruim- of snuiftabak zijn verboden.  

Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en aan de 

schoolingangen. 
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Dit rookverbod geldt ook tijdens de activiteiten die de school organiseert, zoals extra-

murosactiviteiten. (zie punt 2.3). Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie 

opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op 

school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directie. 

 

4.4. Herstel- en sanctioneringsbeleid (orde- en tuchtreglement) 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het 

geval is, kunnen we gebruik maken van het orde-en tuchtreglement.  

1.  Begeleidende maatregelen 

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert of in gevaar brengt, kan de 

school in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregelen voorstellen. Dit kan 

zijn: 

Een gesprek. 

Een begeleidingsovereenkomst: Hierin leggen we samen met de leerkrachten (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 overeenkomst 

is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen je 

helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met 

personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. 

Een naadloos flexibel traject onderwijs – welzijn (NAFT). Tijdens dit traject werken we samen 

met jou aan je gedrag. Dat kan tijdens de lessen gebeuren. We starten dit traject op in 

samenspraak met jou en je ouders.  

2. Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten 

op herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd 

en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn: 

een herstelgesprek tussen de betrokkenen, een herstelcirkel op het niveau van de 

leerlingengroep, een bemiddelingsgesprek, No Blame-methode, een herstelgericht 

groepsoverleg (HERGO); 

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk 

iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit 

groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben 

voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een 

tuchtprocedure, zoals in punt 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. 

 

3.  Ordemaatregelen 

 

3.1. Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 
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Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd 

is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel 

opleggen. 

Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je 

recht op studiebekrachtiging. 

3.2. Welke ordemaatregelen zijn er? 

 

• een verwittiging; 

• strafwerk; 

• de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk in De Pitstop, in het 

leerlingensecretariaat of bij de pedagogisch directeur.  

• een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) 

tijdens maximaal 1 lesdag. 

• werkstudie 

• strafstudie 

• … 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

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) 

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 voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van 

medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: 

• als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt; 

• als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 

• als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. 

4.2  Welke tuchtmaatregelen zijn er? 

• je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle  vakken voor 

maximaal 15 schooldagen; 

• je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 

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. 

4.4  Hoe verloopt een tuchtprocedure? 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 
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• De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur 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 een afgevaardigde van het schoolbestuur 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 

• In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie verder). 

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:  

Dhr. Johan De Ridder 

Berkenboomscholen vzw  

Gentseweg 351 

9120 Haasdonk 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 

beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf 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.  

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, 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. In die beroepscommissie zitten zowel 

mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. 

Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De 

persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 

beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou 

en je ouders voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, 

tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
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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. De termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat 

betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De 

zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming 

komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn 

even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden 

aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor 

als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De 

voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn 

van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is 

bindend voor alle partijen. 

4.6  Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: 

• We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle 

gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. 

Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. 

• Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders 

schriftelijk toestemming geven. 

• Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. 

• Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), 

blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We 

zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. 

▪ Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een 

andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. 

▪ Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 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. 

4.7  Wat is een preventieve schorsing? 

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel 

niet 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. 

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan je preventief schorsen. 

Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit 

in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.  
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De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan 10 

lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. 

4.8.  Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 

Als je na een tuchtprocedure tijdelijk of definitief bent uitgesloten, zullen we je steeds 

meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Je ouders 

kunnen vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen 

met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt 

ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen 

we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders. 

 

4.9. 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 mevrouw Elisabeth D’hollander, 

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 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 Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op 

de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 

zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur.  

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun 

klacht 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.  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

– klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

– klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

– klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan 

niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

– klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 

klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds 

bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep 

gaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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Deel III – INFORMATIE 
 

1. Wie is wie? 
 

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. 

In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het 

sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie 

betrokken; de anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen. 

Schoolbestuur vzw Berkenboomscholen, Kalkstraat 28, 9100 Sint-Niklaas 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is 

verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en ze schept de noodzakelijke 

voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Voorzitter van het schoolbestuur is 

de heer J. De Ridder. 

Directieteam  

Aan het hoofd van de school staan mevrouw E. D’hollander, directeur; mevr. G. Van Beem, 

pedagogisch directeur 1ste graad; mevr. A. Declerck, pedagogisch directeur 2de en 3de graad 

en mevr. Lybeert, Technisch Adviseur Coördinator (TAC). Zij leiden de school en bij hen 

kunnen jij en je ouders terecht met al jullie vragen en problemen. 

Graadcoördinator 

Voor elke graad is er een leerkracht die mee de uitstappen en projecten en sommige 

infomomenten coördineert. 

Voor de eerste graad is dit mevrouw Wauters.  

Voor de tweede graad is dit mevrouw Jadot.  

Voor de derde graad is dit mevrouw Gers. 

 

Preventieadviseur 

De preventieadviseur van onze school is mevr. Van Lysebetten. 

Personeel 

De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht 

vervullen ze nog andere taken, bijvoorbeeld klastitularis, coördinator, begeleider van andere 

dan lesactiviteiten, … 

Je voornaamste leraar of lerares is je klastitularis. Hij of zij is de verantwoordelijke voor je 

klas. Het is een leerkracht bij wie je speciaal terecht kan, die voor jouw klasgroep extra zorg 

draagt en aandacht heeft. 

Leden van het ondersteunend personeel - administratief of opvoedend - hebben als 

opdracht o.m. het bijstaan van de directeur bij het administratief beheer van de school en 

het vervullen van diverse schoolsecretariaatstaken. Ze worden echter ook belast met 

toezicht houden én met het begeleiden van leerlingen. 

Voor alle administratieve zaken kunnen de leerlingen terecht op de receptie, bij de ingang 

van de school, Kalkstraat 26. 
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Onder administratieve zaken verstaan we: 

➢ wettiging van afwezigheden; 

➢ afgeven van identiteitskaarten en getuigschriften van gevolgde studies; 

➢ invullen van allerlei attesten (o.a. kinderbijslag, schooltoeslag, verzekering, bus- en 

treinabonnement); 

➢ wijzigingen van adres, telefoonnummer, familiale toestand; 

Je moet je melden aan de receptie: 

➢ voor het indienen of het afhalen van verloren voorwerpen; 

➢ voor eerste hulp bij ongevallen; 

➢ om afwezigheden van leerkrachten te melden 10 minuten na aanvang van een lesuur; 

➢ om af te spreken in verband met refter - strafstudie - inhaalexamens - bijkomende 

proeven.  

➢ na een afwezigheid. 

Voor vragen of opmerkingen in verband met de schoolrekeningen, wend je je in de eerste 

plaats tot de vakleerkracht. Voor niet-vakgebonden onkosten kan je terecht in het 

secretariaat in de F-blok (F007). 

Voor meer informatie over het online bestellen van boeken kan je terecht in F 007 bij 

mevrouw Heyman. 

Voor het afhalen van verzekeringsformulieren kan je terecht in F007. 

Aankopen van schooleigen materiaal zoals schort, toetsenblok, turnuniform, ... gebeuren in 

het Depot 06. 

Ook het onderhoudspersoneel dat zorgt voor de gebouwen en materiële voorzieningen is 

belangrijk voor de goede werking van onze school. 

Leerlingbegeleiders 

Onze school is meer dan een leerinstituut. Het is ook een leefschool. 

En in die zin willen we leerlingen begeleiden in hun persoonlijke en sociale ontplooiing. Dat 

jongeren het in hun groei naar volwassenheid niet altijd gemakkelijk hebben, spreekt voor 

zich. En de graad van welzijn en welbevinden heeft dan weer een invloed op de 

schoolresultaten. 

De CEL leerlingenbegeleiding groepeert een aantal leerkrachten die gedeeltelijk lesvrij 

gemaakt zijn, om zorg te dragen voor alle leerlingen. En in het bijzonder om die jongeren te 

begeleiden die problemen hebben zowel op het vlak van studeren als op persoonlijk vlak. 

De leerlingbegeleiders bieden een luisterend oor, geven hen ook de nodige aandacht, 

kunnen de leerlingen wijzen op hun verantwoordelijkheden, proberen eventueel een 

gedragsverandering te bewerkstelligen … 

In samenwerking met de CLB-medewerker van onze school, in samenwerking met de 

klastitularis en de vakleerkrachten proberen zij een voor onze school samenhangende en 

gefundeerde leerlingenbegeleiding op te bouwen. 
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Participatieorganen 

In onze school werken wij samen met de pedagogische raad, de schoolraad, de 

leerlingenraad, het LOC (lokaal onderhandelingscomité), het ICPBW (Intern Comité 

preventie en bescherming op het werk) en het CPBW. 

Scholengemeenschap 

Onze school behoort tot de Scholengemeenschap WIJS!.  

Meer info: www.sowijs.be 

Internaat 

Onze school kan gebruik maken van het internaat van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, 

Collegestraat 31, Sint-Niklaas, 03 780 71 60, e-mail internaat @sjks.be,  

meer info : www.internaat.sjks.be 

Beroepscommissie 

De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie  p. 28). 

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 p. 46) In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de 

beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing 

nemen. 

Voorzitter van de beroepscommissie (tevens extern lid) is de heer R. Van de Wiele. 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in 

de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:  

➢ het leren studeren  

➢ de onderwijsloopbaan  

➢ de preventieve gezondheidszorg  

➢ het psychisch en sociaal functioneren 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 

aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover 

geconsulteerd via de schoolraad.  

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. 

Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten 

relevante gegevens over jou uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt 

binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het 

CLB noteert de relevante gegevens in jouw CLB-dossier.  

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat je nood hebt 

aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. 

Het  CLB werkt vraag gestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen aan jou, je 

ouders of de school.  

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 

http://www.sowijs.be/
http://www.internaat.sjks.be/
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begeleidingsvoorstel doen. Als je bekwaam geacht wordt, dat wil zeggen als je voldoende 

in staat bent om zelfstandig keuzes te maken, zet het CLB de begeleiding slechts voort als 

je hiermee instemt. Vanaf 12 jaar vermoedt men dat je bekwaam bent. Als je onbekwaam 

geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij 

en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.  

Onze school wordt begeleid door: VCLB Waas en Dender, Ankerstraat 63, 

9100 Sint-Niklaas Tel. 03/ 780 66 30 

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt opgestart, één 

multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het 

beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De 

regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals 

de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving 

bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen. 

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het 

multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving overgedragen 

worden. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een 

volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. 

Als de leerling dit niet wenst, moet hij/zij (als de leerling bekwaam geacht wordt) – of de 

ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij 

het CLB dat de vorige school begeleidt. 

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens,  (indien van toepassing) een kopie van 

het gemotiveerd verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. en de gegevens 

in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – 

leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Je kan je niet 

verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de 

verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van 

systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag 

kan je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen 

bijgehouden in IRIS-CLB online. 

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen: 

➢ de begeleiding van spijbelgedrag;  

➢ collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 

besmettelijke ziekten.  

➢ de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de 

leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek 

bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende 

brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig 

dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door 

een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij 

of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een 

verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem vragen stellen of je verhaal 

vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en openingsuren van de chat 

op hun website.  

http://www.clbchat.be/
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Het ondersteuningsnetwerk  

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk De Accolade.  
Adres:  Luikstraat 69,  9160 Lokeren 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning 

kan je terecht bij de leerlingbegeleiders.   

 

2. Studieaanbod 
 

Meer informatie over de structuur en organisatie van ons onderwijsaanbod vind je via 

www.portusberkenboom.be. 

 

3. Jaarkalender  
 

De eerste schooldag wordt een lijst meegegeven met een zo volledig mogelijke kalender als 

bijlage bij het schoolreglement. Alle activiteiten worden maandelijks opgenomen op de 

website van de school. 

De beroepscommissie zal plaats vinden 16 augustus of 17 augustus 2022. 

 

4. Inschrijvingsbeleid 
 

De inschrijvingsperiode wordt elk jaar bepaald in overleg met het LOP. Deze afspraken 

worden bekend gemaakt via de website van het LOP, van de scholengemeenschap, van de 

school en via het schooltijdschrift. 

 

5. Administratief dossier van de leerling 
 

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van 

je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat de school zo vlug 

mogelijk over de juiste gegevens beschikt. 

De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals 

het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, 

vreemdelingen- of wachtregister ...  

De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van 

basisonderwijs) je hebt behaald. 

Wil je als nieuwe leerling in het eerste jaar ingeschreven worden, breng je volgende 

documenten binnen op het secretariaat: 

➢ getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het 

gevolgde leerjaar; 

http://www.portusberkenboom.be/
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➢ identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft. 

➢ je rapport van het zesde leerjaar. 

Nieuwe leerlingen die zich in een hoger leerjaar willen inschrijven, brengen behalve hun 

identiteitskaart en hun rapport van het laatst gevolgde leerjaar ook hun attest van dat leerjaar 

mee. 

Op het leerlingensecretariaat worden de persoonlijke gegevens die je bij je inschrijving 

meegedeeld hebt, gedeeltelijk met de computer verwerkt. Zo kan de school haar 

administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk vervullen. Je ouders 

hebben het recht deze gegevens in te kijken en als ze een fout vaststellen, ze te laten 

verbeteren. 

Ook in het kader van leerlingenbegeleiding worden een aantal van die gegevens per 

computer verwerkt. Van sommige leerlingen houdt de school zelfs enkele medische 

gegevens bij, enkel met de bedoeling risicosituaties te voorkomen en gepast op te treden 

als deze leerlingen gevaar lopen. De wet op de verwerking van persoonsgegevens is op al 

deze gegevens van toepassing. 

De verwerking van leerlingengegevens is - overeenkomstig de ‘Wet Verwerking 

Persoonsgegevens’… (8 december 1992) - ingeschreven in het openbaar register onder 

volgende nummers: 

➢ leerlingenadministratie: 001055320 

➢ leerlingenbegeleiding: 001055221 

Je kan het register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (Regentiestraat 61, 1000 Brussel) 

 

6. Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?  
 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom 

kan je terecht bij leraren en opvoeders. Ook de [schoolinterne leerlingenbegeleiding] is er 

om je verder te helpen. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. 

We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past. 

6.1. Het gaat over jou 

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen 

worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te 

informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor 

jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. 

6.2. Geen geheimen 

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en 

beroepsgeheim. 

Wat is dit? 
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Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij 

hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen 

vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je 

vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel 

leerlingenbegeleiding.  

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om 

altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er 

dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. 

6.3. Een dossier 

Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is 

belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van 

het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee 

instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. 

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer 

informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in [deel II, punt 4.2]. 

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. 

6.4. De cel leerlingenbegeleiding 

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school 

samen in een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze 

vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en 

zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen. 

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren 

verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd 

bereid om dit met jou te bespreken. 

6.5. Je leraren 

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat 

steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. 

Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk 

omgaan met deze informatie. 

7. Waarvoor ben je verzekerd? 
 

Onze schoolverzekering omvat de "verzekering lichamelijke ongevallen" en de "verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid". Je ouders (*) kunnen de polis inzien op het secretariaat. 

Verzekeringspapieren kan je afhalen op het secretariaat in de F-blok. 

Lichamelijk letsel 

Wanneer een leerling betrokken raakt in een ongeval op school of op de veiligste weg van 

en naar de school, moet deze leerling dit ongeval binnen de 24 uren melden op de receptie. 
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Indien dit ongeval op school gebeurd is, zal ook de leerkracht bij wie dit ongeval plaats had, 

dit aangeven. Alle leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke schade, op voorwaarde dat 

zij zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. Hierover worden bij het begin van het 

schooljaar afspraken gemaakt. Materiële schade die opgelopen wordt bij een ongeval is niet 

verzekerd: kleren, fietsen, brillen…zijn niet verzekerd! 

Overkomt je tijdens school activiteiten of op de weg van of naar school een ongeval dan 

betaalt de "verzekering lichamelijke schade" het gedeelte van de kosten dat niet door de 

gewone ziekteverzekering gedragen wordt (remgeld, apothekerskosten, ziekenhuis...). 

Wanneer je aansprakelijk gesteld wordt bij het veroorzaken van lichamelijke en/ of 

materiële schade (omdat er een persoonlijke fout van de leerling is), is volgens een aantal 

wettelijke bepalingen de familiale verzekering van je ouders verplicht prioritair tussen te 

komen. Ook je aansprakelijkheid op de schoolweg dient geregeld te worden via de 

familiale verzekering van je ouders. 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Indien een leerling door zijn/haar 

gedrag schade berokkent aan een andere leerling of aan de school, kunnen de ouders 

aangesproken worden om deze schade te vergoeden.  

Zij zijn immers burgerlijk verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. 

Diefstal 

Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de school. De school is niet 

verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. 

De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van op school gestalde 

fietsen of persoonlijke bezittingen, zoals brillen, boeken, schoolgerei, horloges, gsm’s, 

boekentassen, kledij, juwelen, geld, laptop, … ; dit neemt niet weg dat de school al het 

mogelijke doet opdat ieders eigendom zou geëerbiedigd worden. 

Ook voor het materiaal dat je in de locker achterlaat is de school niet verantwoordelijk. 

Geldbeugels en waardevolle voorwerpen worden niet in de jas op de gang bewaard. 

Fietsen worden voorzien van een slot. Op school draag je geen waardevolle uurwerken of 

juwelen. Zo voorkom je problemen. Kledingstukken (ook sjaals, mutsen, …) worden 

getekend met naam en klas. 

 

8. Visietekst begeleiding OKAN-leerlingen  
(goedgekeurd op RASG van 2018-03-16) 

In onze scholengemeenschap zijn anderstalige nieuwkomers welkom! 

De Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) wordt door twee scholen in onze 

scholengemeenschap georganiseerd: PORTUS  berkenboom en SJKS. Onder andere om 

concentratie te vermijden en ook omwille van praktische en pedagogische redenen zijn de 

Okan-klassen gehuisvest in nagenoeg alle scholen van de scholengemeenschap  (in 

zogenaamde leshuizen). Hierdoor krijgen de Okan-leerlingen en personeelsleden te 

maken met van elkaar verschillende schoolreglementen. Om te trachten misverstanden te 

vermijden en goede afspraken te maken kwamen we daarom in gezamenlijk overleg tot 

onderstaande afspraken. 
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- Afwezigheden en te laat komen : worden strikt - verbindend en duidelijk - opgevolgd. Ze 

worden genoteerd in iedere school en worden de dag zelf gecommuniceerd aan het 

secretariaat Okan. De coördinatoren Okan zorgen voor opvolging (en eventueel 

sanctionering) en geven feedback aan de leshuizen indien nodig.   

- Bij ziekte: wordt gemeld door Okan-leerkrachten aan secretariaat Okan; na contact met 

de ouders krijgen de zieke leerlingen toelating om na een half dagdeel naar huis te gaan. 

- Middagpauze: de Okan-leerlingen krijgen een leerlingenpasje. Het pasje geeft info in 

verband met de toelating om tijdens de middagpauze al dan niet op school te zijn. De 

Okan-coördinatoren beslissen hierover. Andere bijzondere toelatingen worden steeds in de 

schoolagenda genoteerd. 

- Sanctionering: schoeien op 4-ladenmodel. Eerste lade: ernstige eenmalige overtreding: 

altijd-straf-als-signaal; tweede lade: niet-ernstige eenmalige overtreding: waarschuwen ; 

derde lade: hinderlijke gewoonten: gewenst gedrag aanleren; vierde lade: veel 

voorkomende ernstige overtredingen: herstel eisen  (zie verder website Okan). Het beheer 

van de sanctionering gebeurt door de Okan-coördinatoren. Bij een acuut probleem wordt 

de leerlingenbegeleiding van de leshuis-school ingeschakeld. 

- De algemene regel is dat het dragen van religieus geïnspireerde hoofdbedekking in de 

scholen niet toegestaan wordt. Individuele scholen kunnen hier conform hun eigen beleid 

uitzonderingen op maken. Voor de Okan-leerlingen is er de eerste weken een intens 

overleg en een eventuele (in tijd beperkte) gedoogaanpak. 

- Om de band-samenwerking met de Okanklassen te vergroten zoeken we in iedere school 

naar passende initiatieven. Ontmoetingen tussen Okan en reguliere leerlingen, 

communicatie over wel en wee Okan in publicaties van iedere school. 
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