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Woord vooraf 
 
Beste leerling, beste ouder en/of verantwoordelijke 
 
De directie, leerkrachten en ondersteunend personeel heten u van harte welkom in Onze Jeugd.  
Onze Jeugd is een school voor buitengewoon onderwijs, wat concreet betekent dat er naast de 
ontwikkeling van theoretische en technische vaardigheden meer dan in een andere school aandacht 
wordt besteed aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en attitudevorming.  
De uiteindelijke bedoeling van een middelbare schoolloopbaan is nu eenmaal de toeleiding naar een 
zelfstandig leven en tewerkstelling. Goed en nuttig werk, waarin iemand zich als een volwassen 
persoon opnieuw en verder kan ontwikkelen. En de arbeidsmarkt vraagt om werknemers die 
vaktechnisch goed opgeleid zijn én zich qua persoonlijkheid kunnen inschakelen in een teamverband.  
 
Net zoals thuis, bij de jeugdbeweging, in een sportclub, later op het werk of in om het even welke 
andere omgeving waar mensen samen komen, zijn er spelregels nodig: afspraken omtrent de 
normen en waarden waarin mensen met elkaar samenwerken. Waarden zijn abstracte idealen, 
opvattingen die een groep mensen belangrijk vindt om respectvol met elkaar te kunnen leven en 
werken. Normen zijn dan weer praktische bepalingen, krijtlijnen, welomlijnde gedragsregels die uit 
deze waarden voortkomen.  
Hoe meer en beter deze waarden en normen door iedereen worden nageleefd, hoe vlotter de 
samenwerking zal verlopen, hoe beter het eindresultaat zal zijn en hoe groter de voldoening.  
 
Het schoolreglement is een praktische invulling van die spelregels, specifiek voor onze school. We 
nodigen iedereen – leerlingen, ouders, verantwoordelijken, directie en leerkrachten – uit om er 
samen aan deel te nemen en samen te werken aan voldoening.  
Het schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt het pedagogisch project 
voorgesteld: onze school in het algemeen. In het tweede deel staan details in verband met onze 
school als opvoedings- en leefgemeenschap. Je vindt er o.a. afspraken over afwezigheden, een 
engagementsverklaring tussen onze school en de ouders en een aantal leefregels. Het derde deel legt 
de werking van de school uit als leergemeenschap.  
 
Een inschrijving in Onze Jeugd houdt in dat de ouders akkoord gaan met het volledige 
schoolreglement. Een ondertekende versie wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de 
leerling. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als 
er wijzigingen zijn in het tweede of derde deel, moeten de ouders opnieuw akkoord gaan. Bij 
veranderingen in het eerste deel is dat niet nodig. Voor minderjarige leerlingen tekenen de ouders 
en/of de verantwoordelijke. Meerderjarige leerlingen (vanaf 18 jaar) zijn bevoegd om zelf te 
tekenen. Telkens wanneer er in het schoolreglement verwezen wordt naar “je ouders” kan een 
meerderjarige leerling hier in principe van rechtswege autonoom in optreden.  
 
We kijken alvast uit naar een goede samenwerking met alle leerlingen, ouders en/of 
verantwoordelijken.  
 
H. Vierstraete  
Directeur 
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1.1 Wat beogen wij? 
 
Als katholieke school voor buitengewoon onderwijs beogen wij naast de ontwikkeling van 
theoretische en technische vaardigheden – meer dan binnen het reguliere onderwijs – ook de 
ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en attitudevorming. Ons pedagogisch project kadert 
binnen de christelijke waarden en richt zich tot jongeren met een gedrags- en/of emotionele 
problematiek, jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en jongeren met een lichte 
leerachterstand. 

 

1.2 Wat bieden wij aan? 

1.2.1 Opleidingsvorm 3  

 
De leerlingen die ingeschreven zijn in Opleidingsvorm 3 (OV3) krijgen aangepast onderwijs om na 
hun studies hun plaats in de maatschappij en de arbeidswereld te verkrijgen.  
De studieloopbaan verloopt als volgt: 

Observatiejaar 
 In het observatiejaar maak je kennis met alle mogelijke beroepen die je kan kiezen.  
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2e en 3e jaar: de opleidingsfase 
 In de opleidingsfase krijg je een algemene opleiding in één gekozen afdeling. 
4e en 5e jaar: kwalificatiefase 

Tijdens de kwalificatiefase krijg je een opleiding in één kwalificatie binnen de gekozen 
afdeling. Als je slaagt, dan behaal je een getuigschrift van buitengewoon secundair 
beroepsonderwijs, of een getuigschrift van verworven competenties of een attest 
van verworven vaardigheden. 

 
Op onze school kan je in een kwalificatie behalen als hoeklasser.  
 

1.2.2 Opleidingsvorm 4 

Onze school biedt tevens Opleidingsvorm 4 (OV4) aan. Dit is gewoon beroeps- of technisch 
onderwijs voor leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen of 
autismespectrumstoornissen (ASS).   
Onze school biedt volgende afdelingen aan: 
  
 Eerste graad: 

o 1A 
o 1B  
o Bouw- en houttechnieken (2A) 
o  Beroepsvoorbereidend jaar (2 BVL) 
 

 Tweede graad: 
o Basismechanica 
o Bouw 
o Hout 
o Plant, dier en milieu 
o Schilderwerk en decoratie 
 

 Derde graad: 
o Lassen-constructie 
o Houtbewerking 
o Ruwbouw  
o Dierenzorg 
o Schilderwerk en decoratie 

 

1.2.3 Ondersteuningsmodel 

 
Als school voor buitengewoon onderwijs zijn wij betrokken in het ondersteuningsnetwerk Zuid (voor 
de types BA, 1, 3, 7 (STOS) en 9). Dit is een netwerk van ondersteuners die leerkrachten en leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs gaat ondersteunen op de klasvloer. 
Deze ondersteuning wordt gecoördineerd vanuit het ondersteuningsnetwerk in nauwe 
samenwerking met de betrokken CLB’s.  
 

1.3 Wie is wie? 
 
Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In onze 
school werken echter vele andere mensen mee om de studie, de administratie en het ruimere 
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schoolleven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken. 
De anderen werken meer achter de schermen. Om een volledig beeld van onze school te schetsen, 
vermelden we iedereen die bij de school betrokken is. 

1.3.1 Het schoolbestuur van de scholengroep Sint-Michiel 

 
Het schoolbestuur, de vzw scholengroep Sint-Michiel, is de eigenlijke organisator van het onderwijs 
in onze school. Zij is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 
 

Voorzitter: Jan-Vincent Lefere 
Administratief directeur: Johan Decock 
Coördinerend directeur: Damienne Cottens 
 
Leden raad van Bestuur: Luk Anseeuw, Peter Bleyaert, José De Brouwere (ondervoorzitter), 
Johan Declercq, Mieke Dejonckheere, Ann Dequae, Margareta Desmet, Frederik Desplentere, 
Caroline Flipts (penningmeester), Nathalie Sintobin, Micheline Vandenbroucke, Jan 
Vanhoutte, Antoon Vanhuyse, Karl Vanhuyse 
 

 Kattenstraat 33  
8800 Roeselare 

 T 051/25 90 00  
 centrale.dienst@sint-michiel.be  
 www.sint-michiel.be 

 

1.3.2 Scholengroep - scholengemeenschap  

 
Onze Jeugd is een school van de vzw scholengroep Sint-Michiel. Tot die scholengroep behoren ook: 
Barnum, Broederschool, Burgerschool, Instituut Heilige Kindsheid, Klein Seminarie, VABI, VMS, CLW 
en VTI. Bovenstaande scholen werken nauw samen. De dagelijkse leiding is in handen van de 
coördinerend directeur Damienne Cottens en de algemeen directeur Johan Decock.  
 

1.3.3 Gegevens vestiging Onze Jeugd  

 
Iepersestraat 245 
8800 Roeselare 
T 051/20.58.86 
onzejeugd@sint-michiel.be   
www.onzejeugd.be 

onzejeugdroeselare 
  

mailto:centrale.dienst@sint-michiel.be
http://www.sint-michiel.be/
http://www.onzejeugd.be/
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1.3.4 Omkadering binnen Onze Jeugd 

 
Directeur:   Mevr. Vierstraete (heidi.vierstraete@sint.michiel.be) 
Technisch adviseur coördinator:   Mr. Popelier (bram.popelier@sint-michiel.be)  
Pedagogisch coach:    Mevr. De Jonghe (barbara.dejonghe@sint-michiel.be) 
Leerlingbegeleiding: Mevr. Vandamme, Mr. Coysman, Mr. Peel, Mevr. Coppens, 

Mevr. Vergote, Mr. Roelens, Mevr. Vanhee 
Logopedisten:     Mevr. Vandamme, Mevr. Vercruysse en M. Vervisch 
GOK-medewerkers:    Mevr. Vercruysse, Mevr. Deleye en Mevr. De Jonghe 
Preventie-adviseur:    Mr. Vansteenkiste 
ICT verantwoordelijke:    Mr. Vyvey 
 

1.3.5 Participatie  

 
Leerlingenraad: 
In de leerlingenraad zijn de verschillende klassen vertegenwoordigd. Hun actieterrein omvat het 
schoolse leven van alle leerlingen. De leerlingenraad kan voorstellen formuleren aan de directie in 
verband met studie, ontspanning, cultuur, sport, schoolreglement… 
 
Schoolraad: 
De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders, eventueel de leerlingen 
en de lokale gemeenschap. 
De schoolraad geeft advies en overlegt met de directie over een aantal pedagogische 
aangelegenheden. Op de agenda komen thema’s zoals onder meer het studieaanbod, 
nascholingsbeleid, projecten, samenwerkingsverbanden, schoolreglement, financiële bijdrage die 
aan de ouders wordt gevraagd, schoolwerkplan, jaarplanning extra-murosactiviteiten, 
infrastructuurwerken, criteria aanwending lesurenpakket en welzijns- en veiligheidsbeleid.  
Heb je als ouder, leerling of personeelslid suggesties of vragen bij één van deze onderwerpen, dan 
ben je zeker welkom bij een lid van de schoolraad.  
 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk: 
Het bestaan en de functie van dit comité wordt wettelijk voorgeschreven. Zo is er om de vier jaar de 
wettelijk geregelde verkiezing van de vertegenwoordigers van de werknemers. Ook de 
vertegenwoordigers van de werkgever maken deel uit van dit comité. De taken van het comité en de 
bevoegdheden zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) en zien 
toe op de werkomstandigheden en de algemene veiligheid op school. 
 
Kwalificatiecommissie:  
De kwalificatiecommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van de kwalificatieproef waartoe een 
leerling binnen opleidingsvorm 3 door de klassenraad - bijgestaan door de instelling belast met de 
begeleiding - wordt toegelaten. De kwalificatiecommissie beoordeelt de kwalificatieproef en brengt 
een advies uit aan de klassenraad met betrekking tot de kwalificatieproef. 
 
Examenjury geïntegreerde proef:  
De jury is samengesteld uit leraren van alle vakken die in de GIP geïntegreerd zijn, externe 
deskundigen binnen en buiten het studiegebied en de TAC of zijn afgevaardigde. Het aantal externen 
mag het aantal leraren niet overschrijden. Hun taak bestaat erin om in samenspraak de 
geïntegreerde proef te beoordelen. 
 
 

mailto:bram.popelier@sint-michiel.be
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Lokaal Overlegcomité:  
De bevoegdheid van dit overlegorgaan is personeelsmaterie. 
 

1.3.6 Andere  

 
Beroepscommissies: 
De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting bestaat uit interne 
leden en externe leden. In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel 
de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.  

Interne leden zijn Johan Declerq, José De Brouwere, Mieke Dejonckheere (allen leden van de 
raad van Bestuur). 
Externe leden zijn Filip Deboutte, Patrick Lancksweerdt (directeur CLB) en Ann Sarre (ere-
directeur Barnum). De voorzitter is Filip Deboutte. 
 

De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je behaald 
hebt, bestaat uit interne leden en externe leden. 

Interne leden zijn een lid van het schoolbestuur (Johan Declerq), de voorzitter van de 
klassenraad en een ander lid van de klassenraad (vb. klasleraar of directeur). 

 
Externe leden zijn Filip Deboutte, Patrick Lancksweerdt (directeur CLB) en Ann Sarre (ere-
directeur Barnum). De voorzitter is Filip Deboutte. 

 

1.3. Schoolverzekering 

1.3.7 Wie is verzekerd en waarvoor? 

 
De school heeft een schoolverzekering afgesloten bij het verzekeringskantoor van de KBC.  

Insuro bvba  
Polenplein 20 bus 1  
8800 Roeselare 
tel.: 051 20 57 55  
kantoor.insuro@verz.kbc.be  
 

Je bent verzekerd op school zelf, op de veiligste weg (niet noodzakelijk de kortste) tussen thuis en 
school, binnen de tijd die daar normaal noodzakelijk voor is. Houd je strikt aan het 
verkeersreglement. De verzekering dekt alle dokters- en apothekerskosten bij persoonlijke 
lichamelijke schade en voor wat betreft blijvende invaliditeit.  
Materiële zaken zoals fiets, bromfiets, boekentas, kledij, schoolgerief, enz... zijn niet verzekerd. 
Voor brillen geldt een specifieke regeling. 
Voor een ongeval op de stageplaats ben je verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van de 
school. 
 

1.3.8 Wat je moet doen bij een ongeval 

 
Bij een ongeval verwittig je binnen 24 uur het secretariaat van de school. Meld je dit te laat, dan zal 
de school geen verzekeringspapieren meegeven.  
Jij of je ouders (of verantwoordelijken) komen een aangifteformulier ophalen op het secretariaat dat 
voor een deel ingevuld wordt door de school en voor een ander deel door de  behandelende 

mailto:kantoor.insuro@verz.kbc.be
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geneesheer. Dit ingevulde formulier bezorg je opnieuw op het secretariaat van de school. De school 
maakt het aangifteformulier dan over aan de schoolverzekering.  
Je ouders of verantwoordelijken betalen zelf eerst alle dokters-, apothekers- en eventuele 
ziekenhuiskosten. Alle onkostennota's worden nadien ter vereffening aangeboden bij de mutualiteit. 
Het document waarop het niet terugbetaald bedrag vermeld staat, wordt door ouders of 
verantwoordelijken aan de school bezorgd. De school stuurt dit document naar de 
schoolverzekering. Vanaf dat moment wordt alles verder geregeld door de schoolverzekering voor de 
terugbetaling van de zelf betaalde kosten.  
Belangrijk om weten is dat de schoolverzekering enkel de tarieven terugbetaalt die voorzien zijn door 
het RIZIV. Verwittig hiervan de behandelende geneesheer.  

 

1.3.9 Wat bij een schoolongeval van een medeleerling? 

 
Je verwittigt onmiddellijk de leerlingenbegeleider, leerkracht of opvoeder wanneer je merkt dat een 
leerling onwel wordt of hem/haar een ongeval overkomt. Bied zo mogelijk zelf hulp. 
 

1.4 Centrum voor Leerlingbegeleiding 
 
Onze school wordt begeleid door: 

Vzw Vrij CLB 
Kattenstraat 65 
8800 Roeselare  
T. 051/25 98 50 - info@clbroeselare.be – www.clbroeselare.be  
De leiding van het CLB is in handen van P. Lancksweerdt. 
Medewerkers voor Onze Jeugd: Ellen Colpaert & Liesbeth Verstraete 

 

1.4.1 Openingsuren 

Het centrum is open elke werkdag 

Maandag Van 08.00 u tot 12.00 u gesloten 

Dinsdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 17.00 u 

Woensdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 18.00 u 

Donderdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 17.00 u 

Vrijdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 16.00 u 

Het centrum is telefonisch bereikbaar elke werkdag  
- tijdens de openingsuren  
- op maandagnamiddag van 13.00 u tot 17.00 u  

 

1.4.2 Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, 
ouders en scholen.  
 
Het CLB heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van 
leerlingen gebeurt op vier domeinen: 

 Leren en studeren bv. als je moeite hebt met leren… 

 Onderwijsloopbaan bv. voor studie- en beroepskeuzehulp… 

mailto:info@clbroeselare.be
http://www.clbroeselare.be/
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 Preventieve gezondheidszorg bv. voor de medische consulten (onderzoeken met de ganse 
klas), bij vragen over je gezondheid, je lichaam, relaties… 

 Psychisch en sociaal functioneren bv. als je ergens mee zit of als je je niet goed in je vel 
voelt… 

 
De school en het CLB hebben samen een begeleidingscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en 
de aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de 
schoolraad geraadpleegd. 
Iedere school heeft een CLB-team ter beschikking. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt 
met de school waar je ingeschreven bent. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit 
een arts, psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door veelvuldig 
overleg worden veel zorgvragen ook multidisciplinair aangepakt. 
 
We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus 
los van de school, als ouder of als leerling, rechtstreeks bij ons terecht.  
Het CLB werkt gratis en de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Wij wisselen op 
contactmomenten enkel de gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je ouders of jij, 
in principe vanaf 12 jaar, moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld 
door het CLB.  
 
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 
bepaalde behoeften van de leerlingen. daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  
 
Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 
De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling 
zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan. 
Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te 
kunnen beslissen. Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd. 
 
We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe 
we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn. Kunnen we je helpen, dan 
doen we dat ook. Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel 
terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB.  
 
Heb je een klacht over de begeleiding dan kan je daarmee bij je CLB terecht. Elk centrum heeft een 
vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert een gelijke behandeling voor alle 
klachten. Je kan dit navragen bij je CLB. 

1.4.3 Verplicht 

Ouders en leerlingen zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

 De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen) 

 Medische consulten (onderzoeken) voor de hele klas of preventieve 
gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten 

 de signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  

 

1.4.4 Op onderzoek: het medisch consult 

Elke leerling gaat verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die 
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs was dat in de vaste 
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leerjaren m.n. het  1ste (13-jarige) en 3de leerjaar (15-jarigen) in het secundair onderwijs. Vanaf 
schooljaar 2018-2019 is dit gewijzigd. Voor het 1stejaar valt het uitgebreid onderzoek weg (als 
overgangsmaatregel komt er nog een beperkt onderzoek. Het algemeen onderzoek van de 3de sec 
(15j buso) blijft ongewijzigd. Er komt nog een grotere controle op het algemeen welbevinden van de 
lln. 
Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming, ga je op 
onderzoek bij de CLB-arts.  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met 
de arts een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken ook door een andere arts 
laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  
 

1.4.5 Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de 
overheid is aanbevolen. Om de vaccinaties te krijgen, moeten je ouders toestemming geven tot je 
meerderjarig bent. 
 

1.4.6 CLB-dossier 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een 
leerling een eerste keer is ingeschreven in een school.  Daarin komt alles wat met jou en de 
begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan de wettelijke regels: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

 

1.4.7 Het dossier inkijken?  

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mag je dat zelf. 
Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders mogen het dossier dan enkel 
inkijken met jouw toestemming.  
Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens 
bijvoorbeeld beslist de arts.  
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd door middel 
van een gesprek met een CLB-medewerker.   
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet 
in je dossier op te nemen.  

1.4.8 Naar een andere school 

Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen.  
Dan wordt, tien werkdagen na de inschrijving in de nieuwe school, het volledige leerlingendossier 
door het vorige CLB bezorgd aan het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. De ouders of de 
leerling hoeven daar zelf niets voor te doen. 
Je kan je verzetten tegen deze overdracht als ouder (bij een leerling jonger dan 12 jaar) of als leerling 
(vanaf 12 jaar). Dit gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van tien werkdagen na de start in de 
nieuwe school, bij het CLB dat de vorige school begeleidde. 
Het adres van het vorige CLB kan opgevraagd worden bij het huidige CLB. 
 
Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens aan het Vrij CLB van 
Roeselare bezorgd worden. Dit zijn volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens over 
leerplicht, inentingen, medisch consult en de opvolging hiervan. Ook het verslag dat toegang geeft 
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tot het buitengewoon onderwijs en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van 
leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten 
worden doorgegeven. 
 

1.4.9 En later?  

We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna 
vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor je 30 jaar bent, voor leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs.  
Je dossier houden we bij op het CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.  
 

1.5 Godsdienstig leven op school 
 
Als katholieke school streven we een christelijke levenshouding na. We tonen dit door regelmatig 
duidingsmomenten in te lassen. Een positieve inzet, eerbied en medewerking wordt van iedereen 
verwacht bij onder andere ook de acties zoals Broederlijk Delen. De godsdienstlessen zijn aangepast 
aan onze leerlingen.  
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2 Onze school als opvoedings- en leefgemeenschap 
Afspraken en regels 

 

2.1 Een leerling inschrijven of herinschrijven 
 

2.1.1 Algemene afspraken 

 
2.1.1.1 Inschrijven 
 
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het 
schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn 
gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement. 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 bij inschrijving.  
Wanneer de inschrijving gebeurt door (slechts) één ouder, dan verklaart deze ouder dat hij in 
toepassing van de artikels 373 B.W. en 374 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder. Je 
bent pas ingeschreven als regelmatige leerling in een bepaalde studierichting, wanneer de 
toelatingsklassenraad een positieve beslissing neemt.  
 
2.1.1.2 Bevestiging van herinschrijving 
 
Een inschrijving in onze school geldt in principe voor de duur van de hele schoolloopbaan. De 
voortzetting van de studies/opleidingen in dezelfde school kan nooit geweigerd worden, tenzij een 
reeds ingeschreven leerling via een tuchtmaatregel werd uitgesloten of wanneer de ouders of de 
meerderjarige leerling formeel een uitschrijving hebben gevraagd. Omwille van overwegingen die 
mee verband houden met een goede en tijdige schoolorganisatie, wordt gevraagd om in de loop van 
het derde trimester een ‘studiekeuzeformulier’ in te vullen.  
 
2.1.1.3 Weigering van inschrijving 
 
- Een vraag tot inschrijving kan in de loop van een schooljaar altijd geweigerd worden wanneer 

deze niet conform is met de reglementaire overgangsvoorwaarden (de inschrijving valt 
bijvoorbeeld na de voorziene overgangsdatum).  

- Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren, als je na een tuchtprocedure 
definitief werd uitgesloten tijdens hetzelfde schooljaar, zeker het volgende schooljaar en 
eventueel het 2de volgende schooljaar (bv. naargelang de ernst van de feiten). 

- Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens 
materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden en dit 
op niveau van de school, de vestigingsplaats, een opleidingsvorm, een type of een pedagogische 
eenheid. 

- Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je 
inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije 
leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het 
einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.   
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2.1.2 Inschrijven in OV3 

 
Ouders die hun kind wensen in te schrijven in OV3 kunnen dit doen ten vroegste de eerste schooldag 
van maart van het voorafgaande schooljaar of volgens de datum vastgelegd in het LOP (lokaal 
overlegplatform). 
De inschrijving, van leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, gebeurt volgens het 
principe “wie eerst komt, eerst maalt”. Daartoe hanteren we een opgelegd model van 
inschrijvingsregister. 
Op het respecteren van de chronologie is er een  correctie die er uit bestaat dat sommige groepen 
(tijdelijk) voorrang krijgen.  De bekendste groep zijn de broers en zussen (brussen).  
 
Voorwaarden: 
- Je bent 13 jaar of ouder (tot 21 jaar). 
- Je kreeg van het CLB een attest Opleidingsvorm 3 type 1 of Opleidingsvorm 3 type 3 
toegewezen.  

 

2.1.3 Inschrijven in 1A en 1B van OV4  

 
Ouders die hun kind wensen in te schrijven in het 1ste jaar van OV4 kunnen dit doen ten vroegste 
de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar of volgens de datum vastgelegd in 
het LOP (lokaal overlegplatform). 
De inschrijving, van leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, gebeurt volgens het 
principe “wie eerst komt, eerst maalt”. Daarvoor hanteren we een opgelegd model van 
inschrijvingsregister. 
Op het respecteren van de chronologie is er een  correctie die er uit bestaat dat sommige groepen 
(tijdelijk) voorrang krijgen. De bekendste groep zijn de broers en zussen (brussen). 
 
Voorwaarden: 
- Je bent 12 jaar of ouder (tot 21 jaar). 
- Je kreeg van het CLB een attest Opleidingsvorm 4 type 3 of type 9 toegewezen.  
 

2.1.4 Inschrijven in OV4 vanaf het 2de jaar en hoger 

 
In de loop van het schooljaar kan een leerling aangemeld worden door het CLB van de huidige 
school. Het CLB contacteert via mail onze school, motiveert de verwijzing en geeft de nodige 
gegevens door. 
Ouders dienen vervolgens gewoon langs te komen op school om een handtekening te plaatsen op 
het daartoe bestemde formulier. 
 
Voorwaarden : 
- Je kreeg van het CLB een attest Opleidingsvorm 4 type 3 of type 9 toegewezen.  
- Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het desbetreffende jaar om te kunnen aansluiten.  
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2.1.5 Wat als de klassen volzet zijn? 

 
Indien de klassen volzet zijn, wordt de inschrijving onder voorbehoud gehouden. Deze leerlingen 
worden -in volgorde van inschrijving- gecontacteerd wanneer alsnog een plaatsje vrij komt. 
 

2.2 Het administratief dossier  
 
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 we zo vlug mogelijk over de 
juiste gegevens beschikken.  
De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het 
trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister.  
Via de databank Discimus bekomt de school al heel wat documenten.  Zo hoef je een kopie van jouw 
getuigschrift van basisonderwijs niet meer in te dienen op school.  
 
* Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar breng je volgende documenten binnen op het 
secretariaat: 

 jouw identiteitskaart, waarvan een uitprint in je dossier bewaard blijft. 
 
* Als nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar breng je de  documenten binnen in afspraak met de 
directeur of haar afgevaardigde. 

 een kopie van  behaalde studiebewijzen 

 jouw identiteitskaart, waarvan een uitprint in je dossier bewaard blijft. 
 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. 
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingbegeleiding efficiënt te organiseren. We zien 
er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot deze gegevens. De toegang is beperkt tot de 
personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding ( zoals CLB, klassenraad). Jij en jouw ouders kunnen 
ook zelf gegevens opvragen die we over jou bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die 
gegevens. Ook kan je een digitale kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen 
met de directeur, Heidi Vierstraete. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
anderen, zoals medeleerlingen.  
 

2.3 Afwezigheden 
 

2.3.1 Wat? 

 
Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle 
lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De vrije dagen vind je in de 
schoolkalender. 
Ook bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. 
Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Indien je om een ernstige reden 
niet aan een van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de 
directeur of haar afgevaardigde en moeten ze dit schriftelijk motiveren.   
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2.3.2 Reglementering 

 
De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe om volgende redenen: 

- omdat je ziek bent of een ongeval hebt gehad; 
- familieraad; 
- omdat je de begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van 

iemand die bij jou thuis inwoont, moet bijwonen; 
- wegens rouwverwerking; 
- omdat je opgeroepen of gedagvaard bent voor een rechtbank; 
- omdat de school door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk is; 
- omdat je onderworpen bent aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg of de jeugdbescherming (bv. plaatsing in een gesloten instelling door de 
jeugdrechter); 

- omdat je proeven moet afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 
- omdat je een preventieve schorsing hebt gekregen, of bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk 

werd uitgesloten (zie orde- en tuchtreglement). 
 

2.3.3 Er zijn bijzondere regels 

 
- topsporters:  

Wie door de selectiecommissie het topsportstatuut A of B kreeg toegekend, kan maximum 
40 halve lesdagen  afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien of wedstrijden 
(maar niet voor de training). 
 

- Moslims, Joodse en Orthodoxe leerlingen:  
Wanneer je ouders vooraf melden dat je zal deelnemen aan het beleven van een van de 
volgende feestdagen, heb je vrij: 

o Moslims: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 
o Joodse leerlingen: 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 leerlingen: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor 
de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest; 
o leden van de raad van bestuur of van de algemene vergadering van de Vlaamse 
scholierenkoepel vzw: zij kunnen deelnemen aan activiteiten verbonden aan hun 
lidmaatschap. 
 

2.3.4 Andere afwezigheden 

 
Voor andere afwezigheden heb je de toestemming van de directeur of haar afgevaardigde nodig. Je 
hebt dus geen recht op deze afwezigheden.  
 
Wij denken aan afwezigheden wegens: 

- persoonlijke redenen; 
- het overlijden van een van je ouders, een broer of zus, een van je grootouders, 

iemand die bij jou thuis inwoont; 
- je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of – 

behalve voor topsporters – een sportmanifestatie; 
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- laattijdige inschrijving na aanvang van het schooljaar; 
- het spreiden van het curriculum over 2 schooljaren; 
- … 
 

2.3.5 Afspraken afwezigheid 

 
De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de 
afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of haar 
afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid 
delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 
 

2.3.6 Bewijsstukken 

 
Je moet uiteindelijk voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen. 
Voor afwezigheden om medische reden bestaan er vaste regels: 
- Een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens 

ziekte van een, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Dan breng je gewoon een 
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders binnen (zie agenda). Alleen een attest of 
ingevuld strookje uit de schoolagenda is geldig, andere geschreven briefjes niet! 

- Een medisch attest is wel nodig bij langdurig en veelvuldig schoolverlet: 
o Ben je vier of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek (d.i. een lange afwezigheid), 

dan volstaat een verklaring van je ouders niet. 
o Heb je gewoon schoolverlet reeds vier maal uitsluitend verantwoord met een 

ondertekende verklaring van je ouders, dan moet je vanaf dan ook voor elke korte 
afwezigheid van een, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen een medisch attest 
binnenbrengen. 
 

Vanaf 1 september 2013 geldt dat elke afwezigheid wegens ziekte in de week onmiddellijk vóór of na 
een schoolvakantie enkel nog door een medisch attest gewettigd kan worden. Deze maatregel is 
bedoeld om het luxeverzuim rond die periodes tegen te gaan. 
 
Een medisch attest is slechts rechtsgeldig indien het is uitgereikt door een geneesheer, een 
geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of de administratieve diensten 
van een ziekenhuis of van een erkend labo. 
 
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft 
zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden... 
 
Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als 
spijbelen en is bijgevolg ongewettigd. 
Als je ziek wordt tijdens de lessen en je mist zo een toets, moet je steeds een medisch attest 
inleveren.  
 
De verklaring van je ouders of het medische attest geef je af wanneer je de eerste dag terug op 
school bent. Als je afwezigheid langer dan 10 opeenvolgende lesdagen voorzien wordt, dan moet je 
het medische attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. 
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2.3.7 Langdurig afwezig 

 
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op 
school, heb je als regelmatige leerling recht op synchroon internetonderwijs (via Bednet vzw) of 
tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). TOAH betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De 
klassenraad beslist, in overleg met je ouders, voor welke vakken je thuisonderwijs krijgt. 
Je hebt recht op TOAH bij volgende voorwaarden:  

- Je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een 
periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of chronisch ziek wordt, moet deze 
wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Ben je niet-chronisch ziek dan krijg je 
4uur per week thuis les. Ben je chronisch ziek dan krijg je 4u thuis les per opgebouwde schijf 
van 9 halve schooldagen afwezigheid.  

- Als je op 20 km of minder van de school verblijft. 
- Als je ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en het medisch attest 

toevoegen waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar dat je wel onderwijs 
mag krijgen.  

TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je 
aanvraag ontvingen en konden beoordelen. Als je aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, zal 
de school jou op de mogelijkheid van TOAH wijzen.  
 

De school zal de leerling ook wijzen op de mogelijkheid van synchroon internetonderwijs als hij/zij 
hiervoor in aanmerking komt. Het is echter Bednet vzw die samen met alle betrokkenen zal afwegen 
of synchroon internetonderwijs in de betreffende concrete situatie een haalbare en goede oplossing 
is.  
 

Kan je wegens ziekte, handicap of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar niet in 
één schooljaar volgen, dan kan de klassenraad een spreiding van het lesprogramma over twee 
schooljaren toestaan. 
 

2.3.8 Inhaaltoetsen  

 
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer toetsen die in aanmerking komen 
voor de permanente evaluatie, dan moet je de directeur of haar afgevaardigde hiervan onmiddellijk 
verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist zij steeds in samenspraak met de klassenraad of je 
de niet gemaakte toetsen moet inhalen. Zij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit 
wordt aan je ouders meegedeeld.  
 

2.3.9 Begeleidingsinspanning 

 
Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd kan afwezig zijn. Leren en 
schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. 
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 bij 
onze begeleidingsinspanning. 
Indien je niet positief inspeelt op onze begeleidingsinspanningen -je blijft spijbelen of bent zelfs 
spoorloos-, dan kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven en/of om je dossier als 
zorgwekkend door te spelen naar het departement Onderwijs. 
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2.3.10 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 directeur of haar afgevaardigde.  
Wanneer een leerling van school verandert, is er verplichte overdracht van een kopie van het 
gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs naar de nieuwe 
school waar de leerling is ingeschreven. Het CLB is eveneens verplicht om deze gegevens bij een 
schoolverandering aan het nieuwe CLB te bezorgen. 
In OV4 kan je in de loop van het schooljaar enkel overstappen naar een andere studierichting voor 
een bepaalde datum nl. 15 januari. 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. 

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

 
Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak 
lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke 
opvoeding en sportactiviteiten op  school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan 
uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je 
een vervangtaak krijgen. 
 

2.3.12  Wat als je afwezig bent op stage? 

In verschillende studierichtingen worden in de derde graad stages georganiseerd. Die stages moeten 
steeds in de voorgeschreven hoeveelheid uitgevoerd en na afwezigheid ingehaald worden.  

Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde 
stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist 
ook hoe en wanneer je ze moet inhalen.  

De leerlingen die stage lopen, ontvangen het stagereglement, samen met de stageovereenkomst. 
In de stageovereenkomst met de stagegever ga je als leerling de verplichting aan ook dit reglement 
stipt na te leven. De aan de stage verbonden reisonkosten vallen ten laste van de stagiair.  

Bij elke afwezigheid verwittig je onmiddellijk:  
- de school; 
- de stagebegeleider (= de verantwoordelijke leerkracht);  
- de stageplaats vóór 8 uur. 
 
Net zoals bij een afwezigheid op school gelden hier dezelfde regels.  
 

2.3.13 Vrijstelling van vakken 

 
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke 
opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te 
verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast 
worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de 
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vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. 
Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om 
vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag 
onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 
 

2.3.14 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 (zie punt 2.3.7). 

 

2.3.15 Welke zijn de gevolgen van onwettige afwezigheden ? 

 
Bij elke onwettige afwezigheid: 

- breng je je overstap naar het volgend leerjaar in gevaar; 
- breng je het behalen van je attest of getuigschrift in gevaar. 
- vanaf 7 halve dagen onwettige afwezigheid wordt dit besproken in de 

leerlingbegeleidingsraad. De leerlingbegeleiding neemt telefonisch contact op of stuurt een 
brief. De school probeert zicht te krijgen te krijgen in de als problematisch geregistreerde 
afwezigheid via een gesprek met de leerling en/of de ouders. We vragen informatie bij de 
klastitularis en/of de andere leerkrachten van de leerling en bij de CLB-medewerker.  

- van zodra er tien halve lesdagen geregistreerd zijn met code ‘B’, neemt de CLB-medewerker 
contact op met de ouders om uit te maken welke eventuele achterliggende problematiek de 
oorzaak is van het spijbelgedrag. We stellen een begeleidingsdossier op. 
Het CLB verwijst eventueel door of schakelt externe hulpverlening in (bv. politie, Integrale 
Jeugdhulp, sociale dienst van de Jeugdrechtbank,...) als het CLB zelf de moeilijkheden niet 
kan aanpakken.  
Het CLB houdt de school op de hoogte van de stappen die het zet.  

- van zodra er 30 halve lesdagen ‘onwettige afwezigheid’ geregistreerd zijn, bekijkt de CLB- 
medewerker per casus hoe de problematiek het best aangepakt wordt (vb. huisbezoek, 
verdere externe hulp…). Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Departement 
Onderwijs wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht.  

- de CLB-medewerker en de school volgen de leerling verder op via telefonisch contact, 
opsturen van brieven, contact met de ouders, huisbezoek, externe hulp…  

- overhoringen, klasoefeningen of persoonlijk werk op dagen van ongewettigde afwezigheid, 
kunnen een 0-quotering tot gevolg hebben. 

 

2.4 Engagementsverklaring tussen de school en de ouders 
Hier vindt u enkele afspraken die we bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de 
hele periode dat uw jongere bij ons is ingeschreven. 
Als school zullen wij alles in het werk stellen om uw jongere op een zo goed mogelijke manier te 
begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw jongere in onze school is 
echter niet vrijblijvend. Wij willen samenwerken als partners en rekenen daarom ook ten volle op uw 
medewerking. 
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2.4.1  Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders 

 
We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je 
weten op welke data die plaatsvinden. Tijdens de oudercontacten wordt de individuele 
handelingsplanning voor uw jongere besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, 
accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor uw 
jongere, inhoud van therapie, de evoluties van uw jongere… zijn voorwerp van individuele 
handelingsplanning. 
 
Als ouder engageert u zich om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw jongere en steeds 
ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  Onze school kan zoeken naar een alternatief 
overlegmoment indien u niet op de geplande momenten voor oudercontact kan aanwezig zijn. 
 
Er zijn verschillende initiatieven van contact, communicatie en samenwerking met u mogelijk: vb. de 
boekenverkoop aan het einde van de vakantie, informatieavonden, telefonisch, het intakegesprek 
met rondleidingen voor alle nieuw ingeschreven leerlingen op onze school, de oudercontacten, de 
openschool, smartschool, de agenda’s… 
 

2.4.2  Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

 
Door de inschrijving van uw jongere in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste 
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij of zij 
volgt. Buitenschoolse activiteiten worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere 
dagen in beslag nemen. Ze geven uw jongere een kans om zich te verrijken en zich verder te 
ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw jongere hieraan moet deelnemen. 
 
Verder verwachten we dat uw jongere elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan 
gesanctioneerd worden met een orde- en tuchtmaatregel. 
 
In dit schoolreglement vindt u een overzicht van mogelijke gewettigde en ongewettigde 
afwezigheden. 
 
Het leerlingenvervoer is er op gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de school 
kunnen benutten. We vragen aan ouders er alles voor te doen opdat de bus geen extra oponthoud 
heeft. Respecteer hiervoor het reglement voor het leerlingenvervoer. 
 
Wij vragen aan ouders die hun jongere zelf naar de school brengen ervoor te zorgen dat hun jongere 
tijdig op school is. 
 
We vragen aan ouders om hun jongeren niet binnen de schooluren af te halen. Enkel om ernstige 
redenen kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens de schooltijd hun jongere af te 
halen.  
 
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve 
schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze 
worden terugbetaald. De school moet de afwezigheden van uw jongere doorgeven aan het 
departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de 
begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan deze begeleiding niet weigeren. U kan steeds bij 
ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 
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Indien u of uw jongere niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen 
om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en 
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw jongere uit te schrijven, 
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd 
niet duidelijk is waar uw jongere verblijft. 
 
 

2.4.3 Individuele leerlingbegeleiding 

 
In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling 
volgens eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder ontwikkelen. We 
houden rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke facetten in 
het oog: welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan. Daarom werken we in OV3 – dit in 
tegenstelling met OV4 - niet met leerplannen en eindtermen, maar met ontwikkelingsdoelen. 
 
De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per leerlingengroep of per leerling gekozen en 
verwerkt in een handelingsplan.  
 
Vaak is specifiek gericht orthodidactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele begeleiding 
of therapieën, zoals logopedie, psychische begeleiding… én het bijsturen en differentiëren in het 
leerproces is het uitgangspunt van het buitengewoon onderwijs. 
 
We willen ouders betrekken in de verschillende fasen van de handelingsplanning. 
- Bij de beeldvorming: 

Ouders hebben een belangrijke inbreng bij de fase van beeldvorming. Een goede informatie-
uitwisseling kan helpen bij het kiezen van de ontwikkelingsdoelen en het uitstippelen van de 
gerichte aanpak. 

- Bij de fase van doelenbepaling: 
In samenspraak tussen schoolteam en ouders kunnen prioriteiten voor de individuele 
handelingsplanning worden vastgelegd. 

- Tijdens de fase van uitvoering: 
Goede samenwerking en dialoog met ouders is belangrijk om de uitwisseling van de school naar 
het thuismilieu en omgekeerd te bevorderen. Ouders kunnen leerkrachten informeren over het 
welbevinden van hun jongere en het moeilijk gedrag mee verklaren. 

- Bij de evaluatiefase: 
Ook hier vinden we de mening van ouders van belang. Ouders bekijken de evolutie van hun 
jongere vanuit een andere invalshoek. De vorderingen van uw jongere worden meegedeeld via 
de attitudefiche in de agenda en via het schoolrapport. Bovendien worden ouders steeds 
uitgenodigd op een individueel contact om deze evaluatie te bespreken.   

 
We willen aan ouders een goed overzicht geven van elk ontwikkelingsdomein van de beginsituatie, 
de doelstellingen, de manier waarop dit werd nagestreefd en een evaluatie. 
 

2.4.4  Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent 
ook dat u uw jongeren aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw jongere 
een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw jongere 
niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten 
daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 
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2.5 Enkele afspraken en leefregels 
 

2.5.2  Algemene waarden en attitudes 

 
Onze school hecht heel veel belang aan het ontwikkelen van goede attitudes bij onze leerlingen. 
Daarom bouwden we een attitudebeleid uit, waarbij 3 leefattitudes centraal staan: in orde en op tijd, 
ik en mezelf, de anderen en ik. Welke concrete attitudegedragingen we daaronder begrijpen, vind je 
terug achteraan in de schoolagenda. 
 
Toch willen we onder deze rubriek enkele andere belangrijke attitudes in de verf zetten: 
- Vriendelijkheid en beleefdheid getuigen van groei naar volwassenheid. Let op je woorden, 

houding en gebaren wanneer je iemand aanspreekt. Je mag op een aanvaardbare manier laten 
merken dat je met iets niet akkoord gaat, maar hou er rekening mee dat een persoonlijk gesprek 
meestal het beste resultaat oplevert. Tegenspreken, ongehoorzaamheid, onwellevende 
uitspraken, enz.  zijn geen bewijzen van een sterke persoonlijkheid, wel van gemis aan gevoel en 
zelfbeheersing. 

- Eerlijkheid stellen we ten zeerste op prijs. Zonder vertrouwen is een aangenaam schoolleven 
onmogelijk. Als je betrapt wordt op oneerlijk gedrag, zal onvermijdelijk een sanctie volgen. Je 
ouders hebben recht op eerlijke informatie. Thuis je agenda niet laten zien, brieven en rapporten 
achterhouden, handtekeningen vervalsen en cijfers veranderen zijn daarom een zware fout. Wees 
eerlijk in je argumenten en bewijsstukken als je voor iets een toestemming nodig hebt. Elkaars 
bezit gebruiken zonder afspraak is ongeoorloofd. 

- We proberen een groene school te zijn, want zorg voor het milieu begint in je eigen omgeving. 
Wees dan ook milieubewust. 

 

2.5.3  Dagindeling, afspraken in vrije momenten en vakantie- en verlofregeling 

 
2.5.3.1 Voor de les begint 
 
Je schoolt niet samen in de omgeving van de school. Ook op straat kunnen alle personeelsleden 
opmerkingen maken over jouw gedrag.  
Wanneer je met de (brom-)fiets naar school komt, dan plaats je die in de daartoe voorziene 
fietsenstalling. De motor van je bromfiets zet je af aan de schoolpoort.  Let op: de school is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade aan fietsen of bromfietsen. 
Wanneer je met de auto naar school wordt gebracht, dan word je afgezet en opgehaald in de 
Iepersestraat. Auto’s van leerlingen en auto’s van ouders zijn niet toegelaten op het schooldomein. 
 
Eenmaal je op school aanwezig bent, verlaat je nooit de school zonder toestemming.  
Uitzonderingen: 

Ben je een leerling van de derde graad, dan kan je, mits toestemming van je ouders en na het 
ondertekenen van een akkoordverklaring met de voorwaarden, over de middag de school 
verlaten. 
Woon je in deelgemeente Roeselare en kan je over de middag thuis gaan eten, dan mag je 
eveneens over de middag de school verlaten, mits toestemming van je ouders. Indien 
eenmaal wordt opgemerkt dat je niet naar huis gaat, blijf je voor de rest van het schooljaar 
over de middag op school. 
Bij een eerste onregelmatigheid buiten school, kan de toestemming om de school te verlaten 
door de directeur worden ingetrokken. 
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We vragen dat je 5 minuten voor het eerste belsignaal op de speelplaats aanwezig bent. Voor het 
binnenkomen blijft de poort open tot het eerste belsignaal. Ben je te laat, dan meld je je onmiddellijk 
in het secretariaat. Doe je dit niet, dan word je op de aanwezigheidslijsten als (onwettig) afwezig 
vermeld. 
’s Morgens ben je dus ten laatste om 8u35 (op woensdag om 8u25) op school. ’s Morgens is er 
toezicht op de speelplaats vanaf 8u20 (op woensdag vanaf 8u15). De school is niet verantwoordelijk 
voor alle gebeurlijke ongevallen op de speelplaats vóór deze momenten.  
 
2.5.3.2 Dagindeling 
 
De lessen verlopen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als volgt: 
 
08u40—09u30 eerste lesuur 
09u30—10u20  tweede lesuur 
pauze 
10u35—11u25  derde lesuur 
11u25—12u15 vierde lesuur 
middagpauze 
13u05—13u55 vijfde lesuur 
13u55—14u45  zesde lesuur 
pauze 
14u55—15u45 zevende lesuur 
15u45—16u35 achtste lesuur (enkel voor derde graad) 
 
De dagindeling op woensdag ziet er als volgt uit: 
08u30—09u20 eerste lesuur 
09u20—10u10 tweede lesuur 
pauze 
10u20—11u10 derde lesuur 
11u10—12u00 vierde lesuur 
 
2.5.3.3 In de rij 
 
- Bij het eerste belsignaal neem je je boekentas en kom je met je klas in de rij staan op de 

aangeduide plaats. Je stopt met eten, drinken en je zet je pet recht. 
- Bij het tweede belsignaal is het stil en staat iedereen op de aangeduide plaats. Op de speelplaats 

kan je pas (in stilte) met je leerkracht naar de klas of werkplaats vertrekken nadat de opvoeder 
daar de toestemming voor gaf.   

- Blijkt jouw leerkracht afwezig te zijn en wordt dit niet door de opvoeder opgemerkt, dan 
verwittigt één leerling het secretariaat. De overige leerlingen blijven rustig en in stilte wachten. 
 

2.5.3.4 De les is ten einde 
 
Bij iedere leswissel ga je onder begeleiding van de leerkracht rustig naar de speelplaats. 
Bij het eindigen van de lesdag ga je rustig en onder begeleiding van de leerkracht naar de speelplaats 
als je met de schoolbus naar school komt of naar de schoolpoort als je met de fiets, bromfiets, te 
voet of het openbaar vervoer naar school komt. 
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2.5.3.5 Op de speelplaats 
 
- Op de speelplaats ga je respectvol om met de opvoeders, de leerkrachten van toezicht en je 

medeleerlingen. Ook voor hun materiaal (boekentassen, kledij …) toon je respect.  
- Bij problemen kan je worden afgezonderd van je medeleerlingen. 
- Je respecteert de afbakeningslijnen. Enkel bij regenweer kan daarop door de opvoeders een 

uitzondering worden gemaakt.  
- Tijdens de ontspanningsmomenten en de middagpauzes verlaat je nooit de speelplaats zonder 

de toelating van de opvoeder of de leerkracht van toezicht (ook niet om naar het toilet te gaan).  
- Op de speelplaats zijn er ballen voorzien om te voetballen of te basketballen.  

- Deze ballen horen enkel in de afgebakende voetbal- en basketbalzone.  
- Op een basketbal wordt er niet geschopt. 
- Als een bal op een dak terecht komt, dan wordt deze afgehaald door een leerkracht, 

nooit door een leerling.  
- Bij regenweer wordt er niet gevoetbald of gebasketbald.  

- Tijdens de ontspanningsmomenten kan je op de speelplaats een tussendoortje nuttigen.  
- Tijdens de middagpauze wordt er niet gegeten op de speelplaats. Zowel je lunchpakket als je 

tussendoortje eet je op in de refter.   
- Zorg er voor dat je voor het 1e belsignaal naar het toilet bent geweest. 
- Indien je dat wenst en je daar de toelating voor krijgt, dan bestaat er de mogelijkheid om tijdens 

de ontspanningsmomenten te vertoeven op een aparte speelplaats, ‘de boomhut’ genoemd. Als 
de regels voor deze speelplaats niet gerespecteerd worden, kun je teruggestuurd worden naar 
de gewone speelplaats. De duur van deze uitsluiting wordt bepaald door de directeur, de 
betrokken personen van toezicht en de leerlingbegeleiding. 

 
2.5.3.6 Vakantie- en verlofregeling 
 
Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je deze informatie 
in de schoolagenda of op onze website. 
Op de evaluatiedagen zijn de leerlingen niet op school aanwezig om de leraren de gelegenheid te 
geven om de resultaten van de leerlingen te bespreken en de deliberaties te houden. Indien je 
ouders dit wensen, wordt opvang voorzien. Ze dienen daarvoor een schriftelijke aanvraag in. Om 
praktische redenen dien je dan op alle evaluatiedagen op school aanwezig te zijn. Er zal ook geen 
warme maaltijd kunnen besteld worden. 
 
Voor de leerlingen van de 2e graad Plant-Dier-Milieu en de 3e graad Dierenzorg is er minimum 2 
dagen vakantiepraktijk. Je wordt dan in een schoolvakantie op school verwacht van 8.40 u. tot 15.45 
u. Je voorziet zelf een middagmaal en je komt zelfstandig naar school. Er zijn geen schoolbussen 
voorzien. 
 
Indien je wegens ziekte of dringende onverwachte omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de 
vakantiepraktijk, dan: 
- verwittig je een leerkracht PDM via Smartschool; 
- bel je naar het onthaal van de school; 
- breng je een doktersbriefje binnen indien ziek. 
 
Enkel afwezigheden met een doktersbriefje moeten niet ingehaald worden. 
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2.5.4 Maaltijden op school 

 
Je nuttigt het middagmaal in de refter.  Bij het begin van het schooljaar krijg je een badge. Zorg dat je 
deze badge altijd bij je hebt.  Deze badge zal dienen om de maaltijden te betalen.   
Enkele afspraken in de refter:  
- Alle leerlingen zijn tijdens het middagmaal in de refter. Er blijft niemand op de speelplaats of op 

het schooldomein rondhangen. 
- In de refter is iedereen voornaam en beleefd. Je respecteert het eten, werpt het niet weg…  
- Alle verpakkingen, blikjes en afval horen in de speciaal daarvoor voorziene vuilnisbakken.  
- Indien je een lunchpakket meebrengt, voorzie dan een stevige boterhamdoos. 
- Toon steeds respect voor het onderhoudspersoneel! 
 
Wat kan je er nuttigen? 
- Een van thuis meegebracht lunchpakket. 
- Een warme maaltijd, geleverd door een traiteurdienst. Voor soep en een hoofdgerecht betaal je 

€4,20. 
- Nuttig je geen warme maaltijd, dan kan je toch soep verkrijgen. Je betaalt hiervoor €0,80. 
- De leerlingen kunnen gratis water nemen in de refter. 
 
Je kan slechts een maaltijd of soep nemen als er voldoende geld op de rekening van je 
maaltijdkaart staat.  Als er onvoldoende krediet is – dit is vanaf 1 euro of minder – zal er geen 
aankoop kunnen gebeuren. De overschrijving gebeurt op het rekeningnummer IBAN BE71 7380 1902 
6469 met vermelding van de naam en de klas.   

 

2.5.5  Gezondheid en veiligheid op school 

 
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen 
gezondheid en die van anderen. Zij wil je bewust aanzetten tot gezonde voedingsgewoonten en je 
bewust meehelpen behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en 
genotmiddelen. 
 
2.5.5.1 Gezonde voeding 
 
We streven naar evenwichtige voedingsgewoonten.  
Daarom vragen we jou en je ouders om aandacht te hebben voor gezonde tussendoortjes en een 
evenwichtig lunchpakket. Laat grote zakken chips, ijsjes, hannibalbroodjes… maar thuis.  
 
Op school kan er op regelmatige tijdstippen iets worden genuttigd: een tussendoortje tijdens de 
speeltijd, een middagmaal in de refter… Je houdt je aan deze tijdstippen. Je kan op school ook gratis 
drinkwater bekomen aan de drankfonteintjes op de speelplaats.  
 
Je eet of drinkt nooit in de gang, de klas, de werkplaats of het time-outlokaal (TAVA). Enkel het 
drinken van water kan uitzonderlijk door de leerkracht worden toegestaan.  
Energiedranken zijn op school verboden. 
 
Bij het middagmaal kan je kiezen uit water of spuitwater.  Er wordt geen frisdrank verkocht. 
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2.5.5.2 Roken en alcohol 
 
-  Er geldt voor iedereen een absoluut en permanent rookverbod op school. Bovendien geldt dit 

verbod op het volledige schooldomein 7 dagen op 7 en 24u op 24u. Bij de onderwijsinspectie kan 
je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten 
getreden wordt (decreet 22 mei 2008). Niet enkel de ‘gewone’ sigaret maar ook de e-sigaret en 
andere varianten zijn verboden.  

- Het bezit van of het onder invloed zijn van alcohol op school is verboden. Dit geldt tevens tijdens 
schooluitstappen of andere extra- murosactiviteiten.  

- Wanneer je op school betrapt wordt op het onder invloed zijn van alcohol, dan volgt er een 
onmiddellijke tijdelijke verwijdering uit de lessen. Je ouders of verantwoordelijken worden van 
deze verwijdering op de hoogte gebracht.  
Buiten de schooluren houden we ons op school aan de afspraken volgens  de drank- en 
horecawet.  

 
 
 
2.5.5.3 Drugs 
 
Onze school wil ook 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.  
 
Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs -verder kortweg "drugs" genoemd-, zijn 
door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je 
medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen 
van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school 
ter zake een preventiebeleid. Wij nodigen alle school betrokken partners uit aan dit beleid mee te 
werken. 
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de eerste 
plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en 
tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit 
hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen 
bij drugsgebruik betrekt. 
 
Concreet:  
- Wanneer je op school betrapt wordt op het dealen van drugs, dan wordt de tuchtprocedure 

opgestart en volgt er een definitieve schorsing. De politie en je ouders worden van dit strafbaar 
feit op de hoogte gebracht. 

- Wanneer je op school betrapt wordt op het bezit van drugs, dan worden eveneens je ouders en 
de politie op de hoogte gebracht. De politie kan worden ingeschakeld voor het doorzoeken van je 
boekentas, indien je weigert je boekentas te openen.  

- Wanneer je op school betrapt wordt op het onder invloed zijn van drugs of er is een vermoeden, 
dan volgt er een onmiddellijke tijdelijke verwijdering uit de lessen. Je ouders of 
verantwoordelijken worden van deze verwijdering op de hoogte gebracht.   

- Zowel bij het in bezit zijn van of onder invloed zijn van drugs wordt er een tuchtprocedure 
opgestart en volgt er een tijdelijke verwijdering uit school. Je kan terug aansluiten bij het 
lesgebeuren wanneer jij en je ouders zich akkoord verklaren met afspraken (o.a. inzake een 
hulpverleningsaanbod), die contractueel worden vastgelegd en ondertekend. Weiger je dit, dan 
volgt er een definitieve uitsluiting.  
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2.5.5.4 Medicatie en EHBO op school 
 
- Wanneer je licht gewond bent geraakt, dan kan je je laten verzorgen in het EHBO-lokaal van de 

school. 
- Indien er sprake is van een onschuldig ongemak (menstruatiepijn, hoofdpijn,…) kan je even 

bijkomen in het EHBO-lokaal. Je kan het volgen van de lessen hervatten zodra er beterschap 
waarneembaar is. We kunnen de afweging maken of je gebaat bent bij het nemen van een 
eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op het beknopte lijstje dat door het 
schoolbestuur goedgekeurd is en dat beschikbaar is in de medicijnkast. 

- Indien de pijn of het ongemak je verder blijft hinderen om de lessen die dag nog te volgen, zal de 
school je ouders of verantwoordelijke verwittigen. Zij komen je dan, als ze dat kunnen, op school 
afhalen. 

- Wanneer je ernstig ziek of ernstig gewond blijkt te zijn, voorziet de school de mogelijkheid om je 
naar een ziekenhuis te voeren. We volgen daarbij de voorgeschreven procedure. 

 
 
 
2.5.5.5 Veiligheid op school 
 
Algemeen: 
- Onze school treft maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. 
- Onze school zorgt voor EHBO-voorzieningen. 
- Onze school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. 
- Je eerbiedigt de inspanningen van de school. 
- Je zet je mee in om de veiligheid op school te bevorderen. 
- Je signaleert defecten en storingen aan M. Popelier of M. Vansteenkiste.  

 
Specifiek: 
- Je houdt je aan alle specifieke reglementen voor bv. de turnzaal, lokalen technologische 

opvoeding, computerklassen, werkplaatsen, vaklokalen, TAVA… 
- Je leeft de instructiekaarten van machines of installaties na en draagt er de voorgeschreven 

(arbeids-)kledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen.  
 
2.5.5.6 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 
 
Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief in op het welbevinden van 
leerlingen. Daarom vindt de school het belangrijk om pestgedrag te voorkomen en zal systematisch 
vijandig gedrag tegenover dezelfde leerling, die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, niet 
worden getolereerd.  
 
Indien je zelf in een dergelijke situatie terechtkomt, kan je je altijd richten tot je leerkracht, 
klasleraar, opvoeder of leerlingbegeleider. Er zal steeds, samen met jou, gezocht worden naar een 
oplossing. 
Indien je zelf als pester optreedt, zal je hierover onmiddellijk aangesproken worden en kan er een 
sanctie volgen. Samen met de leerlingbegeleiding zoeken we een oplossing zodat je stopt met 
pesten. Indien je je gedrag niet wijzigt, zal het orde- en tuchtreglement toegepast worden. Bij 
extreme pesterijen en extreem geweld kan de politie ingeschakeld worden.  
Van alle leerlingen verwacht de school dat zij pestgedrag en geweld melden wanneer ze daarvan 
getuige zijn. 
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Leerlingen kunnen gevraagd worden hun boekentassen en eventueel lockers te openen bij 
vermoeden van diefstal, drugsdealing… Wanneer de leerling in een dergelijk geval weigert zijn 
boekentas te openen, kan de school de politie inschakelen voor het doorzoeken. 
 
2.5.5.7 Privacy 

We publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen, zoals o.a. op onze website, onze 
Facebookpagina, op folders of infobrochures. De bedoeling van die beelden is geïnteresseerden op 
school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over onze activiteiten. 
De personen die de beeldopnamen maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die 
beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Voor het gebruik van 
beeldmateriaal en geluidsopnames  zal de uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen gevraagd 
worden. Aan het begin van het schooljaar vragen we jouw ouders of bij 14+ de leerling zelf  om 
toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld-of geluidsopnames door ondertekening 
van een document. Ook al heb je jouw toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog 
intrekken.  

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of 
geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle 
betrokkenen. 
Het is niet toegestaan dat je personeel van de school filmt, fotografeert of geluidsopnames maakt, 
tenzij er hiervoor toestemming gegeven wordt door het betrokken personeelslid.  

 

2.5.6 Kledij - orde en netheid - waardevolle, verloren en gevonden voorwerpen  - de 
agenda 

 
2.5.6.1 Afspraken inzake kledij en voorkomen 

 
- Algemeen: verzorg jezelf, je voorkomen en je kledij.  
- Piercings (ook tongpiercings) en oorringen zijn op school niet toegelaten. Enkel aan de meisjes 

worden onopvallende sieraden (geen piercings) toegestaan. Dit geldt voor alle schoolse 
activiteiten die binnen of buiten de schoolmuren georganiseerd worden. Ook piercings die bedekt 
worden door een klever en vervangende buisjes of staafjes of stretching worden niet toegelaten. 
Indien je deze weigert uit te doen, dan moet je onmiddellijk de school verlaten. Je ouders worden 
op de hoogte gebracht en dragen de verantwoordelijkheid. 

- Je draagt geen pet of ander hoofddeksel in de klas of de refter. Enkel een werkpet in de 
werkplaats kan worden toegestaan. 

- Tijdens de les lichamelijke opvoeding moet je een turntruitje dragen met het embleem van de 
school. Dit truitje kost 5,50 EUR. Je draagt ook turn- of sportschoenen die je niet gebruikt als je 
gewone dagelijkse schoenen. Laat je turnkledij tijdig wassen. 

- In de werkplaatsen dragen de leerlingen die les volgen in een metaal-, hout-, schilder- of 
bouwafdeling een volledige overall of een werkbroek met een T-shirt. Die T-shirt moet je op 
school aankopen voor de prijs van 5,50 EUR. Veiligheidsschoenen zijn verplicht voor de leerlingen 
van OV3 vanaf het 2e jaar; voor de leerlingen van OV4 vanaf de 2e graad. Je kan deze aankopen op 
school voor de prijs van 35 EUR.  

- Je naamtekent je turn- en werkkledij en bergt deze op in de aan jou toegewezen plaats. 
- Het dragen van een hoofddoek is enkel toegelaten wanneer leerlingen zich buiten de terreinen 

van de school begeven. 
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2.5.6.2 Orde en netheid 
 
- Je bent mee verantwoordelijk voor de algemene netheid op school, in het klaslokaal of in de 

werkplaats.   
- Gooi afval steeds in de daartoe bestemde afvalemmer. 
- Draag zorg voor de aanplantingen en wandel niet over de sier- en grasperken. 
- Draag ook zorg voor je eigen materiaal. Bewaar je schoolgerief veilig in een nette, stevige 

boekentas. Maak elke avond je boekentas in orde voor de volgende dag. Stop er enkel het gerief 
in dat je die dag nodig hebt!  

- Bescherm elk boek, schrift of agenda met een kaft. 
 
2.5.6.3 Waardevolle, verloren en gevonden voorwerpen 
 
- Je brengt geen waardevolle, overbodige voorwerpen mee naar school. 
- Het gebruik van een GSM, smartwatch, audiovisuele toestellen en ander interactief spelmateriaal 

wordt op school enkel op vrijdag op de speelplaats toegelaten. Beschadiging of diefstal van geld 
of bovengenoemde voorwerpen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. 

- Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan -op welke wijze dan ook- foto's 
te nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken 
persoon. Volgens de Auteurswet mag je foto's of filmopnamen waarop medeleerlingen, 
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren 
tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen. 

- Wanneer je een voorwerp vindt dat niet van jou is, geef dit dan af aan het secretariaat. 
- De school is geen plaats waar handel kan gedreven worden. 
 

2.5.7 Leerlingbegeleiding 

 
- Op school zijn er meerdere leerlingbegeleiders beschikbaar voor een gesprek en voor eerste hulp 

bij moeilijkheden, spanningen, pestproblemen…. 
- Ben je een leerling met ASS,  dan kan je -indien je dat wenst- op onze school een individuele 

mentor toegewezen krijgen.  
- Wanneer jouw leerlingbegeleider niet onmiddellijk naar jouw verhaal kan luisteren en dit voor 

jou op dat moment toch heel noodzakelijk en belangrijk blijkt, dan is er steeds een 
leerlingbegeleider beschikbaar in TAVA. 

- Er zijn twee soorten geheimhouding in de begeleiding. De begeleiding op school omvat de 
discretieplicht. Dit houdt in dat er vertrouwelijk omgegaan wordt met informatie die je aan hen 
vertelt. Maar zij 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 
leerlingbegeleidingsraad.  
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds 
met jou bespreken zodat je zelf weet wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere 
personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.  

- Om problemen zo goed mogelijk aan te pakken en op te volgen, komt de 
leerlingbegeleidingsraad (LBR) wekelijks samen. Die raad bestaat uit  leerlingenbegeleiders een 
vertegenwoordiger van het CLB en de directie. 

- Je begrijpt dat een leerlingbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is dat belangrijke 
informatie schriftelijk wordt bijgehouden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het 
directieteam en de leerlingbegeleidingsraad toegang. We gaan er van uit dat je ermee instemt 
dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. 
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2.5.8  Ons time-outlokaal: TAVA 

 
Het kan gebeuren dat het voor jou wel eens moeilijk wordt om verder les te volgen en dat je er even 
uit moet. Dan zal je door je leerkracht naar ons time-out lokaal gestuurd worden. Wij noemen het 
‘TAVA’. Dat is de afkorting van ‘Tijdelijke Afzondering Van Aandacht’.  
In het TAVA-lokaal is er steeds een leerlingenbegeleider aanwezig die door jouw leerkracht 
telefonisch op de hoogte kan gebracht worden van je verwijzing naar TAVA. In TAVA staat herstel 
met je leerkracht en/of je medeleerlingen voorop. 
Door hiervoor opgeleid personeel kan de leerling uit klas gehaald worden. 
 
Je kan om twee redenen naar TAVA verwezen worden: 
- Het aansluiten bij de les is, ondanks tussenkomst van je leerkracht, door je houding of door een 

conflictsituatie niet langer mogelijk. Eénmaal in TAVA probeert de leerlingenbegeleider het 
incident met jou te bespreken. Hij bekijkt met jou hoe je dit in de toekomst kan vermijden en hoe 
je dit kan rechtzetten bij je leerkracht. Eventueel zorgt je leerkracht voor een herstelopdracht die 
je in TAVA kan afwerken. 

- Je voelt zelf dat het niet zal lukken in de les. Dan kan je jouw leerkracht vragen of je er eventjes 
uit mag om te ventileren of om te gaan praten. Nadat je in TAVA tot rust bent gekomen, sluit je 
opnieuw aan in de les. Let op: jouw leerkracht kan dit ook weigeren wanneer hij denkt dat jouw 
vraag niet gegrond is en/of als hij denkt dat het een uitvlucht is om niet in de les te moeten 
blijven. 

 
Eénmaal in TAVA hou je je aan de afspraken die de leerlingenbegeleider met je maakt. Deze worden 
voor iedere leerling individueel bepaald.  
 

2.5.9  Vrijwilligers – organisatienota 

 
Op 1 augustus 2006 trad de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers in werking.  
Deze wet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen.  
Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij 
kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen.  
De wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat 
elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de 
school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen 
op de hoogte. 
 
2.5.9.1 Organisatie 
 
De vzw Scholengroep Sint-Michiel - Onze Jeugd 
 
2.5.9.2 Maatschappelijk doel  
 
Cfr. de statuten 
 
2.5.9.3 Verzekeringen 
 
Verplichte verzekering: 
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie 
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en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC Verzekeringen onder het 
polisnummer 37147660. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

Vrije verzekering: 
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 
vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van 
de activiteiten. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat (dienst boekhouding).  

Vergoedingen: 
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.  
 
 
2.5.9.4 Aansprakelijkheid 

 
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk. In geval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de 
organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. 
Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt. 
 
2.5.9.5 Geheimhoudingsplicht 
 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij 
gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. 
 

2.5.10 Vervoer van en naar school 

 
Je ouders hebben recht op een tegemoetkoming voor het vervoer van en naar school. Dit kan een 
tegemoetkoming zijn onder de vorm van een gratis abonnement voor het openbaar vervoer of door 
gebruik te maken van de schoolbus. 
 
2.5.10.1 De schoolbus 
- Ben je een leerling uit het 1e of 2e, dan kan je gebruik maken van het collectief vervoer BO - kern 

Roeselare (de schoolbus). In het kader van zelfstandigheid en integratie in de maatschappij 
worden leerlingen vanaf het derde jaar verzocht om het openbaar vervoer te nemen. Door de 
opstart van het nieuwe pilootproject in de regio Roeselare heeft deze regel een verplichtend 
karakter gekregen. Geen leerlingen op de schoolbus vanaf het 3e jaar is het voornaamste 
uitgangspunt. Deze maatregel werd genomen om de soms lange reistijden te beperken en 
overbevolking van de schoolbussen tegen te gaan. Toch kunnen er ook uitzonderingen worden 
toegestaan in specifieke gevallen in overleg met de begeleiding en directie. We bekijken casus 
per casus om tot de best haalbare oplossing te komen. 

- Het in- en uitstappen van de schoolbus gebeurt op de afgesproken halteplaats. 
- De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig aan de afgesproken opstapplaats aanwezig is zodat 

de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. 
- De ouders zijn tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig ( tien minuten voor het 

afgesproken uur) zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.  
- De opstapplaats geldt voor het hele schooljaar.  
- Bij aankomst op school begeef je je onmiddellijk naar je speelplaats.  
- De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van instappen tot bij 

het uitstappen. Dus tot op het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt, dragen de 
ouders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Ook na 
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het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de verantwoordelijkheid 
van de busbegeleider. De ouders dragen vanaf dan de volle verantwoordelijkheid.  

- De ouders verwittigen de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer/directie vooraf bij een 
voorziene afwezigheid van de leerling. 

- Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus, enkel mits uitdrukkelijke 
toestemming van de busbegeleider. 

- Het is verplicht om de vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te 
blijven zitten. 

- Het is verplicht om de veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus. 
- Het is verplicht om te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleider. Alle regels en 

afspraken op de schoolbus (eten, drank, gebruik van elektronische toestellen…) vallen onder de 
bevoegdheid van de busbegeleider, hij of zij beslist wat kan en niet kan!  

- Het is verplicht om bij het overstappen op de opstapparking de kortste weg naar de volgende bus 
te nemen.  

- Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door de leerling 
(ouders). 

- Bij een overtreding van het busreglement kan de begeleider een ordemaatregel opleggen en/of 
een ordenota/klachtenbrief opstellen. Drie klachtenbrieven betekent dat je kan uitgesloten 
worden van het recht op vervoer met de schoolbus.  

- Let wel! Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan 
de leerlingen ontzegd worden. Dit wordt door de directeur beslist. Dit ontslaat de leerling echter 
niet van de leerplicht.  

 
2.5.10.2 Het openbaar vervoer 
 
Vanaf het 3e jaar moet je zelfstandig instaan voor het vervoer van en naar de school. De verplaatsing 
kan dan gebeuren met een eigen vervoermiddel of met het openbaar vervoer.  
Je hebt recht op een gratis abonnement om met het openbaar vervoer naar school te komen, dit met 
het oog op de integratie in de maatschappij. Dit is echter niet het geval wanneer je reeds gebruik 
maakt van de schoolbus.  
Verlies je je abonnement, dan meld je dit op het secretariaat van de school die dan een duplicaat 
aanvraagt. Je moet wel zelf instaan voor de onkosten, verbonden aan het duplicaat. 
 
Uitzonderlijk kan je in het 3e jaar toch nog gebruik maken van de schoolbus. De commissie 
leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs kan in sommige gevallen toelating geven toch gebruik te 
maken van de schoolbus.  
 

2.5.11 Camerabewaking 

Om vandalisme en diefstal op onze school tegen te gaan, maken we gebruik van een 
beveiligingssysteem. De voorkant van het hoofdgebouw staat onder permanente camerabewaking. 
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de beelden. Je akkoord met het schoolreglement 
houdt in dat je toestemt met het maken van de beelden en de verwerking van de persoonsgegevens. 
Op verzoek heeft iedere gefilmde recht op toegang tot de beelden.  
 

2.5.12  Schoolkosten 

 
In bijlage vind je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. 
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.  
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Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het 
betalen van je handboeken, werkkledij, veiligheidsschoenen, turnkledij,…  
Zaken die de school als enige aanbiedt, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel 
op school als elders kan 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.  
 
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 zaken vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zaken zijn enkel richtprijzen 
vermeld. 
Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die zaak moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 
0,043 EUR per stuk. Van deze prijs zullen we niet afwijken.  
Voor sommige zaken kennen we de kostprijs niet op voorhand. De school geeft voor die kosten 
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. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op 
de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. 
 
Deze lijst geven we onder voorbehoud van bepaalde actualiteitsgebonden initiatieven die dit 
schooljaar voorzien worden.  
Deze lijst werd overlegd met de schoolraad. 

Wanneer een leerling moedwillig schade of vernieling aanricht, moet dit vergoed worden door de 
leerlingen. Het bedrag wordt dan op de schoolrekening geplaatst. 

Financiële regeling als je afwezig bent op een activiteit:  
Bij een activiteit zal de vooraf vastgestelde kost die de school effectief moet betalen, aan de leerling 
worden doorgerekend, ook al is de leerling afwezig op het moment van de activiteit.  
Hoe vroeger je de afwezigheid meldt, hoe groter de kans dat de kosten nog niet zijn gemaakt. In 
uitzonderlijke situaties door externe en onverwachte oorzaken (bv. ongeval of onverwachte 
ziekenhuisopname), kan dit met de directie overlegd worden.  
Activiteiten zoals film, toneel e.a. die enkel per aanwezige leerling door de school betaald moeten 
worden, zullen niet aan afwezige leerlingen doorgerekend worden. 
 
De schoolrekening wordt viermaal per jaar met de leerlingen meegegeven: 
- voor de herfstvakantie: rekening voor de eerste helft van het 1ste trimester,  
- voor de kerstvakantie: rekening voor de tweede helft van het 1ste trimester,  
- voor de paasvakantie: rekening voor het voorbije 2de trimester, 
- bij het einde van het schooljaar: rekening voor het voorbije 3de trimester.  
 
De betaling van de schoolkosten dient te gebeuren uiterlijk een maand na de uitreikdatum door 
middel van overschrijving op rekeningnummer IBAN BE71 7380 1902 6469 (vzw SG Sint-Michiel, 
Onze Jeugd).  
 
Indien de rekening op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk vereffend is, wordt het saldo verhoogd 
met een intrest, berekend tegen een wettelijke rentevoet van 2%  per jaar. Deze intrest loopt vanaf 
de vervaldag tot de datum van betaling. Tevens wordt in dit geval het saldo verhoogd met een 
schadebeding  van 10% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro. Alle 
inningkosten, van welke aard ook, vallen ten laste van de schuldenaar. 
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Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot betaling van de volledige 
rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je 
ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je 
ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig 
betaald is, blijft elke ouder het resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 
onderling gemaakt hebben. 
 
Bij het ondervinden van problemen met het betalen van de schoolrekening, kan je steeds contact 
opnemen worden met de directie of mevrouw Vandamme. Het is de bedoeling dat er dan afspraken 
worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren een discrete behandeling. 
 
Wens je een studiebeurs aan te vragen? 
Al wie vorig jaar een studiebeurs ontvangen heeft, krijgt dit jaar een nieuw formulier toegestuurd, 
dat ten dele door de school ingevuld moet worden. Alle andere leerlingen voor wie de ouders een 
studiebeurs wensen aan te vragen, kunnen een formulier verkrijgen aan de receptie.  
 
 

2.5.13  Reclame en sponsoring 

 
In uitzonderlijke gevallen maakt de school gebruik van sponsoring door derden waarvoor in ruil 
reclame kan worden gevraagd. Die uitzonderingen kunnen bv. een schooltoneel, schooltijdschrift... 
zijn. Als er bij die activiteiten gebruik gemaakt wordt van sponsoring door derden, wordt rekening 
gehouden met de volgende principes: 
- de verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame; 
- alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar 
het feit van de tussenkomst van een persoon of organisatie (sponsoring); 
- de reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en doelstellingen van de school; 
- de reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 
de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang. 
 
 

2.6 Het 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. 
 

2.6.2  Begeleidende maatregelen 

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

- een gesprek met de klastitularis; 
- een begeleidingscontract;  

Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de 
kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de 
begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. 
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Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de 
samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. 

- NAFT (“naadloos flexibele traject onderwijs-welzijn”)  
Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje 
opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan. 

 

2.6.3 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 hieronder beschreven, voor onbepaalde tijd 
uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per 
brief op de hoogte.  

2.6.4  Ordemaatregelen 

 
2.6.4.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 
 
Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door 
het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. 
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op 
studiebekrachtiging. 
 
2.6.4.2 Welke ordemaatregelen zijn er? 
 
- een verwittiging; 
- strafwerk; 
- strafstudie;  
- de tijdelijke verwijdering uit de les, je meldt je dan onmiddellijk in het TAVA-lokaal; 
- een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens 

maximaal één lesdag; 
- een alternatieve ordemaatregel; 
- …  
 Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 
 

2.6.5  Tuchtmaatregelen 

 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
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2.6.5.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 
 
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school 
in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking 
van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, 
personeelsleden of anderen.  
Dit zal 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. 
 
2.6.5.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er? 
 
- Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 

schooldagen (zie ook punt 2.6.4.); 
- Je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 
 
2.6.5.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 
 
Alleen de directeur of haar afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als zij een definitieve 
uitsluiting overweegt, vraagt zij 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. 
 
2.6.5.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? 
 
Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 
- De directeur of haar afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op 

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

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

- Na het gesprek brengt de directeur of haar afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie 
dagen met een aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing. In die brief staat ook een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. 

- In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 2.6.3.7). 
 
2.6.5.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 
 
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep 
aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. 
 
De beroepsprocedure gaat als volgt: 
- Je ouders of de  meerderjarige leerling dienen met een aangetekende brief beroep in bij het 

schoolbestuur:  
Jan-Vincent Lefere (voorzitter) 
V.Z.W. scholengroep Sint-Michiel 
Kattenstraat 33, 8800 Roeselare 
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- 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. Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur 
ook daar persoonlijk afgeven binnen diezelfde termijn. Je ouders krijgen dan een bewijs van 
ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna 
door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het 
beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie 
ook ‘Wie is wie’? deel 1 punt 3). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of 
het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 
commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft 
uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De 
beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je 
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de 
leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.  
 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 
Die 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. Het 
schoolbestuur 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. 

 
2.6.5.6 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. 

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

o Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting 
administratief uitschrijven. 

- Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren, als je na een tuchtprocedure 
definitief werd uitgesloten tijdens hetzelfde schooljaar, zeker het volgende schooljaar en 
eventueel het 2de volgende schooljaar (bv. naargelang de ernst van de feiten). 
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2.6.5.7 Wat is een preventieve schorsing? 
 
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de 
lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel 
uitzonderlijke situaties gebeuren: 
- bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 
- wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor 

medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. 
 

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan 10 lesdagen. 
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. Alleen de directeur of haar 
afgevaardigde kan je preventief schorsen. Zij motiveert deze beslissing in de brief waarmee je wordt 
uitgenodigd tot een tuchtverhoor. De tuchtprocedure is hierbij opgestart. Ingeval de leerling niet 
alleen preventief geschorst wordt uit de lessen, maar ook uit de school, wordt de preventieve 
schorsing ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.  
 

2.6.6  Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 

 
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk 
wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school 
aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting 
kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk 
doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze 
beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we 
vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders. 
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3 Onze school als leergemeenschap 
 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op “het leren op school”. Het gaat om het eigenlijke 
studiereglement.  

3.1 Persoonlijke documenten 
 

3.1.1  De schoolagenda 

 
De schoolagenda is één van de belangrijkste werkdocumenten van het schooljaar. De schoolagenda 
is een officieel document. Je dient je agenda in op 30 juni. Hij wordt door de school bewaard voor de 
inspectiediensten.  
Draag zorg voor je schoolagenda en gebruik hem correct zodat hij een hulp kan zijn doorheen het 
schooljaar. Je vult je schoolagenda ordelijk, correct en duidelijk leesbaar in. Je zorgt dat je agenda 
netjes blijft en dat er geen ongepaste tekst, foto’s, symbolen of tekeningen in of op te vinden zijn. 
 
Zorg ervoor dat je je schoolagenda steeds bij je hebt, zowel voor de theoretische lessen, als voor de 
praktijklessen en de lessen technologie.  
 
Laat je agenda elke week ondertekenen door je ouders. Je klastitularis controleert regelmatig je 
agenda (in principe elke week). Ook al ben je 18 +, het getuigt van vertrouwen als jouw ouder mee 
ondertekent.  
 
Net zoals vorig schooljaar is deze schoolagenda bedoeld als het directe dagelijkse 
communicatiemiddel tussen jezelf, je ouders en de school. Je vindt er een gedetailleerde 
terugkoppeling over de attitudes en gedrag, de opvolging van individuele werkpunten en 
permanente wederzijdse communicatie.  
 
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook 
zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. 
Eventueel kunnen jullie ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de 
directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. De 
lesonderwerpen, planning kan je volgen op Smartschool.  

Ook van leerlingen die tijdens het jaar instromen, verwachten we dat ze een agenda van de school 
aankopen.  

 

3.1.2  Boeken 

 
Er is mogelijkheid om de boeken op school aan te kopen.  
 

3.1.3  Bewaren van schooldocumenten 

 
Studies in het secundair onderwijs worden meestal afgerond met het behalen van een getuigschrift 
of een diploma. Dat veronderstelt naast studie en inspanning, ook mogelijke controle vanwege de 



 

 
Onze Jeugd Scholengroep Sint-Michiel vzw 
www.onzejeugd.be – www.sint-michiel.be  

41 

bevoegde inspectie. Daarom moet je je schooldocumenten bewaren van het lopende schooljaar en 
het voorafgaande schooljaar. 
 
Wie bewaart wat? 
De school bewaart: 

- alle evaluatiebeurten: kopijen van schriftelijke toetsen, opgaven van mondelinge proeven, 
geïntegreerde proef inbegrepen; 
- alle schoolagenda’s. De schoolagenda’s worden in juni ingediend. 

De leerlingen bewaren thuis op eigen verantwoordelijkheid tot 31 augustus van het schooljaar dat 
volgt op het schooljaar waarop de documenten betrekking hebben: 

- schriften, 
- huistaken, 
- werkstukken,  
- themabundels,  
- stageschriften, 
- alle cursussen,  
... 

Wij raden aan alles zorgvuldig in een pak of doos te bewaren, zodat hiervan niets verloren kan gaan 
en zodat op aanvraag van de inspectie alles onmiddellijk aan de school kan worden bezorgd. 
 

3.2 Begeleiding bij je opleiding 

 

3.2.1  De klassenraad 

 
De klassenraad heeft drie functies. 
In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige 
leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting.  
De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jouw leerresultaten en je attitudes 
op. Bij moeilijkheden zoekt ze naar middelen om je te helpen.  
De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent 
en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt. 
 

3.2.2 De klastitularis 

 
Voor informatie en uitleg zijn alle leerkrachten beschikbaar. Maar elke klas heeft voortaan ook twee 
klastitularissen. Bij die leerkrachten kan je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met 
je studie of met je persoonlijke situatie.  
Een klastitularis volgt elke leerling van zijn klas van heel nabij.  
 

3.2.3  Studiebegeleiding: de huistaakklas 

 
Eén middag per week  krijgen de leerlingen de kans om op vrijwillige basis  hun huistaken te maken 
op school. De middag wordt bepaald in het begin van het schooljaar. De leerlingen kunnen er hulp en 
uitleg krijgen bij hun taken en het leren van toetsen. Er is daarbij ook een mogelijkheid om naast 
taken en toetsen een gestructureerde studiebegeleiding te krijgen. 
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3.2.4  Inhaallessen 

 
Leerlingen die door ziekte een onderdeel van de leerstof hebben gemist of die toevallig een deel 
ervan moeilijk verwerkten, kunnen op voorstel van de klastitularis of de vakleraar of op eigen vraag 
genieten van enkele inhaallessen. De inhaallessen kunnen niet gebruikt worden om een leerling 
gedurende een langere periode te ondersteunen. 
 

3.2.5  Evaluatie 

 

3.2.5.1 Evaluatie van het dagelijks werk of permanente evaluatie 
 
Dit omvat de beoordeling van je oefeningen in klas, je persoonlijk werk, de resultaten van je toetsen, 
je leerhouding zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, en dergelijke. 
Die evaluatie geeft aan de leerkracht, maar vooral aan jezelf, informatie over je studievordering en 
ontwikkeling en is essentieel voor je eindrapport. De leerstof wordt namelijk permanent geëvalueerd 
en er zijn geen examens.  
 
De leraar bepaalt, in afspraak met je overige leerkrachten, zowel het aantal als de spreiding van 
mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al wordt de planning van sommige taken en toetsen vooraf 
met de leerlingen besproken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen, die 
in een vorige les werden behandeld, individueel of klassikaal ondervragen. Als je om gelijk welke 
reden aan een toets, oefening in klas of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kun je ertoe verplicht 
worden die achteraf te maken. 
 
Wanneer je verdacht wordt van fraude, dan zal je steeds gehoord worden door de directeur of haar 
afgevaardigde. Je ouders zullen aangeschreven worden en indien zij dit wensen, gehoord worden. De 
directeur stelt een dossier op met daarin de verklaring van het personeelslid van toezicht, jouw 
verklaring en eventueel die van je ouders. Dit dossier wordt overgemaakt aan de klassenraad: 
- Je kan worden uitgesloten van deze evaluatiebeurt. De klassenraad zal dan veronderstellen dat je 

gefraudeerd hebt omdat je de leerstof die werd getoetst, niet kende. 
- Eventueel vraagt de klassenraad aan de directeur of haar afgevaardigde om een tuchtprocedure 

op te starten die kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

 

3.2.5.2 Evaluatie van attitudes 

 

Naast de evaluatie van kennis en vaardigheden beoordelen we ook je attitudes. Het goed 
functioneren in de maatschappij hangt immers niet alleen van kennis af. Jongeren vormen tot 
volwassenen met de juiste attitudes voor de arbeidsmarkt behoort tot de pedagogische opdracht van 
de school.  
Onze school hecht heel veel belang aan het ontwikkelen van goede attitudes bij de leerlingen. 
Daartoe bouwden we een attitudebeleid uit, waarbij 3 leefattitudes centraal staan: in orde en op tijd, 
ik en mezelf, de anderen en ik.  
Volgende attitudegedragingen worden er aan gekoppeld: 
- In orde en op tijd: lesmateriaal bij zich hebben, notities en agenda in orde houden, opdrachten 

en taken op tijd indienen, op tijd en aanwezig zijn, voor omgeving en materialen zorg dragen. 
- Ik en mezelf: aangepaste taal gebruiken, schoolregels nakomen, zichzelf onder controle houden, 

positieve lichaamstaal gebruiken, werken zoals gevraagd wordt. 
- De anderen en ik: met iedereen samenwerken, met feedback omgaan, naar anderen luisteren, 

positieve invloed op de klassfeer hebben. 



 

 
Onze Jeugd Scholengroep Sint-Michiel vzw 
www.onzejeugd.be – www.sint-michiel.be  

43 

- Individueel werkpunt: vanuit de klassenraad wordt voor elke leerling een eigen werkpunt 
opgesteld.  

Extra uitleg vind je in het schema in de schoolagenda. 
 
Deze leefattitudes worden elk lesuur geëvalueerd. In de agenda vind je per week een attitudefiche 
met de beoordeling. Aan je ouders wordt gevraagd deze attitudefiche wekelijks te ondertekenen. 
Deze resultaten kunnen mee bepalend zijn bij de delibererende klassenraad op het einde van het 
schooljaar. 
 
We gebruiken volgende symbolen: 
HG = heel goed - Het doel is bereikt.  
G = goed - Het doel is met ondersteuning bereikt of het doel wordt meestal bereikt. 
V = voldoende - Het doel is met extra ondersteuning in grote mate bereikt.  
O = onvoldoende - De leerling slaagt er op dit moment, ondanks veel hulp, niet in om het doel te 
bereiken of de leerling toont geen inzet waardoor het doel niet bereikt wordt. 

 

3.2.6  Rapporten en bespreking van de resultaten 

 
Op het einde van elke periode overhandigt de klastitularis aan jou of je ouders een rapport dat de 
neerslag is van je dagelijks werk en je attitudes. Daardoor is het mogelijk je vorderingen op school te 
volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen. Alle adviezen vanuit de klassenraad, met zo nodig 
voorstellen tot begeleiding of remediëring, vind je ook op dit rapport.  
Elk rapport laat je door je ouders ondertekenen. Je bezorgt het rapport de eerstvolgende schooldag 
terug aan je klastitularis die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. De rapporten 
worden bewaard in een rapportenmapje.  
 
Op het einde van het schooljaar wordt ook een jaarrapport uitgereikt, waarop ook het attest en het 
advies van de delibererende klassenraad vermeld staan. Let op: niet-afgehaalde rapporten worden 
niet opgestuurd. 
 
Drie maal per jaar wordt er een oudercontact georganiseerd om de resultaten van het rapport te 
bespreken. Die ontmoeting vinden we zeer waardevol. Je ouders kunnen echter ook altijd op een 
ander moment een afspraak maken. Probeer ook steeds zelf als leerling aanwezig te zijn op het 
oudercontact.  
 

3.2.7  Stages, kwalificatieproef en geïntegreerde proef 

 
In de derde graad gaat aparte aandacht naar de evaluatie van: 
- de stages: stageverslagen, beoordeling van de stage door de mentor en de stagebegeleider ... 

Voor meer informatie i.v.m. de stages verwijzen we naar het stagereglement. 
-  de geïntegreerde proef (GIP): dit is een jaarproject met tussentijdse evaluatiestappen. Deze proef 

wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor het al 
dan niet slagen. Je krijgt in dit verband specifieke richtlijnen van je begeleidende leerkrachten. 

 
De stages en de geïntegreerde (GIP) proef spelen een belangrijke rol in de eindbeslissing van de 
delibererende klassenraad. In elke studierichting heeft een onvoldoende voor een stage en GIP een 
groot gewicht in de einddeliberatie. 
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3.2.7.1 De stage 
 
Zowel in de derde graad binnen opleidingsvorm 4 als in de kwalificatiefase in opleidingsvorm 3 ga je 
gedurende een aantal weken stage volgen in een bedrijf. 
In het begin van het schooljaar zal de praktijkleerkracht aan jou de voorziene periodes meedelen en 
met jou het volledige stagereglement overlopen.  
 
3.2.7.2 De kwalificatieproef  
 
Als laatstejaars leerling OV3 moet je op het einde van het schooljaar voor de vakken Beroepsgerichte 
Vorming (BGV) en Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV) zowel mondelinge als 
schriftelijke (kwalificatie-)proeven afleggen.  
De kwalificatiecommissie, voorgezeten door de directeur en bestaande uit leden van het 
onderwijzend personeel en uit deskundigen op het vlak van de te beoordelen kwalificatie, 
bekrachtigt het -al dan niet- slagen in het 5e jaar met een getuigschrift of attest. 
 
In het begin van het schooljaar zullen de leerkrachten van de verschillende vakken jou meer uitleg 
geven en concrete afspraken met je maken. 
 
3.2.7.3 De  geïntegreerde proef (GIP) 
 
De geïntegreerde proef (verder GIP genoemd) maakt deel uit van het examenprogramma van 
leerlingen OV4 van het 2e jaar van de 3e graad.  
Als laatstejaarsleerling OV4 moet je een werkstuk afleveren, waarin de verschillende vakken aan bod 
komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het 
eindtotaal. Eigenlijk moet je daarmee bewijzen dat je zelfstandig een opdracht in je vakgebied kan 
afleveren. De GIP wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit het 
onderwijzend personeel, deels uit deskundigen uit de praktijk van het vakgebied.  
Een groot gedeelte van het schooljaar zal je bezig zijn met het voorbereiden van en het zelfstandig 
werken aan je GIP. De mondelinge en schriftelijke presentatie van het werkstuk voor de jury, wordt 
beoordeeld als communicatievaardigheid. 
 
In het begin van het schooljaar zullen de leerkrachten van de verschillende vakken jou meer uitleg 
geven en concrete afspraken met je maken. 
 
 

3.3 De deliberatie op het einde van het schooljaar 
 

3.3.1  De delibererende klassenraad 

 
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding 
betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of haar afgevaardigde. 
 
Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een 
leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of 
aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over 
zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van 
zijn broers en zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten). 
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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 en/of studiebewijs je krijgt. 

 
De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich 
daarbij op: 
- het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse 

lessentabel); 
- beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het 

schooljaar; 
- je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. 

 
De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. 
 

3.3.2  Mogelijke beslissingen 

 
Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, 
op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het 
volgende schooljaar. 
 
Ben je een leerling OV3: 
- De klassenraad beslist of je over mag gaan naar een hoger leerjaar van dezelfde opleiding of 

toegelaten wordt tot een bepaald jaar van een andere opleiding. 
- De kwalificatiecommissie, voorgezeten door de directeur en bestaande uit leden van het 

onderwijzend personeel en uit deskundigen op het vlak van de te beoordelen kwalificatie, 
bekrachtigt  het slagen in het 5e jaar met een getuigschrift  of attest : 

o ofwel krijg je het getuigschrift van de opleiding;  
o ofwel krijg je een getuigschrift van verworven competenties; 
o ofwel krijg je een attest van verworven bekwaamheden; 
o ofwel een attest van gedane studies. 

 
Ben je een leerling OV4:  
- Krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende 

leerjaar. 
- Ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar 

overgaan, maar (een) bepaalde onderwijsvorm(en), basisoptie(s) of studierichting(en) waarin 
men je weinig kansen toemeet, worden uitgesloten. 

- Als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C. Dat is dan bv. omdat je globale 
resultaat (hetzij voor dagelijks werk, hetzij voor attitudes) zo zwak is dat je niet mag overgaan 
naar een volgend leerjaar. 

Een oriënteringsattest is bindend en steeds gemotiveerd.  
 
Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je 
later functioneren in de maatschappij: 

o ofwel een getuigschrift van de eerste graad 
o ofwel een getuigschrift van de tweede graad 
o ofwel een  studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
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3.3.3  Advies 

 

Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad worden geformuleerd en schriftelijk 
op je rapport of in een brief aan je ouders worden meegedeeld. Dat advies kan onder andere 
bevatten : 
- raadgevingen inzake je studie en werkmethoden; 
- een waarschuwing voor vak(ken) waaraan je het komende schooljaar extra aandacht moet 

schenken; 
- concrete individuele tips om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; 
- suggesties om je studies verder te zetten (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). 
Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend, maar het geeft je wel een 
weloverwogen aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd. Het wil latere mislukkingen en 
teleurstellingen voorkomen. 
 

3.3.4  Betwisting van de genomen beslissing door je ouders 

 
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die 
beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je 
ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit 
punt. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen  bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
 

1. Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur. Dat kan ten laatste 
de derde dag  na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de 
rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport altijd aan jou zelf 
mee, ongeacht je leeftijd.  
Er is dus een termijn van drie dagen  om een gesprek aan te vragen. Jullie vragen dit 
schriftelijk aan bij de directeur, bv. per aangetekende zending of via mail naar 
heidi.vierstraete@sint-michiel.be. 
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  van 3 dagen wordt aangevraagd, 
kunnen we niet meer op die vraag ingaan. 
 
Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De directeur verduidelijkt aan de hand 
van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

  
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er 
zijn twee mogelijkheden: 
o De directeur vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de 

delibererende klassenraad rechtvaardigen; 
o De directeur vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat 

geval zal de directeur de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen 
om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per 
aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

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

 



 

 
Onze Jeugd Scholengroep Sint-Michiel vzw 
www.onzejeugd.be – www.sint-michiel.be  

47 

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: 
Jan-Vincent Lefere (voorzitter) 
V.Z.W. scholengroep Sint-Michiel 
Kattenstraat 33, 8800 Roeselare 
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag  nadat aan jullie: 

o ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur (wanneer de 
betwiste beslissing werd bevestigd); 

o ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het 
eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de 
beslissing). 

Er is dus een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief 
van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke 
beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 
poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar 
persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 
zal kunnen behandelen. 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 een beroepscommissie 
samenstellen (zie ook deel 1, punt 3 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. 
Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal 
steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door 
een vertrouwenspersoon. 
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 beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere 
beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke 
termijn en ten laatste op -15 september van het daaropvolgende schooljaar met een 
aangetekende brief aan je ouders meedelen. 

 
4. Vanaf het schooljaar 2010-2011 is de beroepsprocedure ook mogelijk bij beslissingen in OV3. 
 
5. Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin op 30 juni succesvol af te sluiten 

zodat jij en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen we je van ganser 
harte toe. 
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4 Tot slot 
 

School maak je zelf, samen met anderen. Leerlingen, ouders, leraars en opvoeders, leden van het 
ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel, directie en het schoolbestuur vormen één grote 
levende gemeenschap. Met zijn allen dragen wij verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school 
afspeelt. 
De vreugde van het samen delen, de vrucht van je inspanningen, het taaie geduld van inzet en 
werkkracht stralen af op werk en studie: het geluk van samen-scholen. Elke jonge mens is uniek, 
iedereen heeft talenten. Daarom roepen wij je op om onbevangen contact te nemen met je 
omgeving, je te ontplooien, je diepste zelf aan te boren en te laten aanvullen met de rijkdom van 
anderen. 
Met alle personeelsleden wensen wij je veel enthousiasme toe bij de start van het nieuwe schooljaar. 
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5 Addendum bij het schoolreglement van Onze Jeugd 
schooljaar 2018 – 2019 

 

5.1 Aanvulling bij 2.1.3 Inschrijven in 1A en 1B van OV4 (pagina 14) 
 
Een leerling die niet over een getuigschrift basisonderwijs beschikt, kan – mits screening én gunstige 
beslissing klassenraad – toch toegelaten worden tot 1A. 
 
 


