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WELKOM 

Besteleerling(e) 

Samenmetjeoudershebjevooronzeschool,hetOnze-Lieve-Vrouwlyceum,gekozen. 
Gaandeweggajeontdekkenwaarvooronsopvoedingsproject“Omziennaarmekaar”eigenlijkstaat. 
Het hele team wil je alle mogelijkheden aanbieden, waardoor jij kan groeien en jezelfkanvormen.
Onzeschoolwilookeenschoolzijn,waarjejethuisvoeltenwaarjeenthousiastkanstuderen. 
Je mag van ons een degelijke algemene vorming verwachten, met warme aandacht voor jouw
persoon. We zullen je dan ook altijd steunen en stimuleren in het nemen van je eigen
verantwoordelijkheidvoorjouw(studie)leven. 
Indezebrochurevindjehoeweonsopvoedingsprojectdagelijksindepraktijkbrengen. 
Wehopenmetjougoedtekunnensamenwerken. 
Veelsuccesbijdezenieuwestartenweetjevanhartewelkom! 


Geachteouder(s) 

Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voordeopvoedingvanuwkind.Wijzijndanook
verheugd dat u voor onze schoolalsopvoedingspartnerheeftgekozen.Dagelijkswerktumetaluw
energieaandeopvoedingendetoekomstvanuwdochter/zoonendaaromsteltuterechthogeeisen
aan onze school: kwaliteitsonderwijs, een eigentijdse opvoeding in een christelijkegeestenineen
sfeer,waarinhij/zijzichthuisvoelt. 
DedirectieenhetpersoneelvanhetOnze-Lieve-Vrouwlyceumzullenallesinhetwerkstellenomuw
kindallekansenenalletijdtegeveninzijn/haarontplooiingtoteenevenwichtigejongevolwassene. 
U zal voor de opleiding en opvoeding van uw dochter/zoon kunnen rekenen op het professionele
engagementvanallepersoneelsledenineengeestvanopenheidenconstructievecommunicatie. 
Daarenbovenhopenwijmetugoedtekunnensamenwerken.Dekwaliteitvanonzeopvoedingwordt
immers mee bepaald door de kwaliteit van samenwerking met u. Wij hopendanookdatuuwkind
aanmoedigtdedoelstellingenendeleefregelsvanonzeschoolnatestreven. 
Inhetschoolreglement,dathierondervolgt,vindtudeconcretiseringvanonsopvoedingsproject. 
Door de inschrijving van uw dochter/zoon (inclusief akkoordverklaring) te ondertekenen bevestigt u
uitdrukkelijk dat u met het opvoedingsproject van onze school en het daarbij aansluitend beleid,
geconcretiseerdinhetschoolreglementenhetschoolwerkplan,akkoordgaat. 
Samen met het hele schoolteam danken wij u voor het vertrouwen en kijken wij uit naar een
succesvollesamenwerking! 



Hetdirectieteam  
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INLEIDING 

In deze bijdrage vindt de lezer een aantal bepalingen in verband met de organisatie van het
schoolleven. 
Groeieninverantwoordelijkheid,invrijheid,vriendschapenrespect,kanineenschoolhetbestlukken
metduidelijkedoelstellingeneninformatie,klareafspraken,ordeenregelmaat. 

Onze school hecht veel belang aan de zorg die de jonge mens nodig heeft en tracht dit op vele
vlakkenomtezetteninbegeleidingsactiviteiten,zowel ophetvlakvandestudiealsophetvlakvan
detotalemensontwikkeling. 
De grondtoon hierbij wordt gevormd door hetmottovanonsopvoedingsproject,m.n.:“Omziennaar
mekaar”. 
Dit thema houdt ook in dat ieder lid van de schoolgemeenschap in respect voor elkaar aan het
schoollevendeelneemt. 
Hetdoorbrekenvan“hetdominanteik”enhetsamennemenvanverantwoordelijkhedenzijndanook
belangrijkeaandachtspunten. 
Onzeschoolism
 eerdaneengemengd“leerinstituut”,hoeweldeinformatieverwervingen 
–verwerkinginalzijnfacettenenwerkvormeneenbelangrijkeplaatsinneemt. 
In de loop van het schooljaar is een aparte uitgave ‘Schoolwerkplan’ opdewebsitevandeschool
beschikbaar.Ditgeeftdenodigeverduidelijkingovereenaantalelementendieookdeeluitmakenvan
hetschoolreglement. 

Het geheel van deze uitgaven levertdanookdebroodnodigeinformatievoorleerlingenoudersom
metsucceshetschoolleveninhetOnze-Lieve-Vrouwlyceumaantevattenen/ofvoorttezetten. 

Wezijnervanovertuigddatweers amenhetbestevanmaken. 

Aandeouderswordttergelegenheidvaneeneersteinschrijvingeenakkoordverklaringaangeboden.
Deakkoordverklaringomvathetgeheelvanhetschoolreglement. 
Bij de aanvang van het schooljaar kunnenwijzigingenaanhetschoolreglementviaeenapartebrief
aan ouders en leerlingen kenbaar worden gemaakt. In dit geval is een nieuwe akkoordverklaring
vereistvooreenrechtsgeldigeinschrijving.Indiendeleerlingendeoudersnietakkoordgaanmeteen
nieuweversievanhetschoolreglementstoptdeinschrijvingopheteindevanhetlopendeschooljaar.
Demeestrecenteuitgavevanhetschoolreglementissteedsopdeschoolwebsiteraadpleegbaar. 

Dit reglement is gebaseerd op de publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: "Het
schoolreglement". 

Hetschoolreglement 

Onsschoolreglementbestaatuitdriedelen.Inheteerstedeelzijnonspedagogischprojecten
eenengagementsverklaringtussenonzeschoolendeoudersopgenomen.Inhettweededeel
staano.a.afsprakenoverafwezigheden,begeleidingbijdestudieseneenaantalleefregels.
Ten slotte is er een derde deel met nog heel wat nuttige informatie. Dat derdedeelmaakt
strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit erwelnauwbijaan.Alle
driededelenwerdenbesprokenopdeschoolraad. 

Deinschrijvingvaneenleerlinginonzeschoolhoudtindatdeoudersakkoordgaanmethet
volledigeschoolreglement.Somsishetnodigdatwehetschoolreglementindeloopvanhet
schooljaaraanpassen.Alserwijzigingenzijninheteersteoftweededeel,moetendeouders
opnieuwakkoordgaan.Bijveranderingeninhetderdedeelisdatnietnodig. 

Vanaf18jaartreedtdeleerlingvolledigzelfstandigop.Waarweinhetschoolreglementover
‘deouders’spreken,zaldemeerderjarigeleerlingdanzelfbeslissen.Inelkgevalverwachten
we dat de meerderjarige zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het
naleeft. 
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn
afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een
graadcoördinator… 
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DeelI―Pedagogischprojectenengagementsverklaringtussenschoolen
ouders 
1

Pedagogischproject 

Het pedagogisch project van onze school isingebedinhetprojectvandekatholiekedialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze
achtergrondook.Kiezenvooreenkatholiekedialoogschoolhoudtvooriedereeneenengagementin.
Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in hetsamenschool
maken. Ouders verwachten dat deschoolvoorhunkindereneenleer-enleefwereldisdiebijdraagt
aandeopvoedingdiezehenzelfwillengeven.Oudersdiekiezenvooreenkatholiekeschoolgeven
aandatzevertrouwenstellenindewijzewaaropscholenvandaaginverscheidenheidgestaltegeven
aan het project van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat
oudersechtepartnerszijnvoordeopvoedingendevormingdiedeschoolhunkinderenverstrekt.Dat
houdtookindatleerlingendeelnemenaandelessenrooms-katholiekegodsdienst. 


DevolledigetekstvandeEngagementsverklaringvanhetkatholiekonderwijsvindjeopdewebsite
vanKatholiekOnderwijsVlaanderen:
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring. 


KiezenvoorhetOnze-Lieve-VrouwlyceumGenk 
= 
KiezenvoorOMZIENNAARMEKAAR 

Onzeschoolwildehaartoevertrouwdejongerenvormingaanbiedenopintellectueel, 
psycho-sociaalenlichamelijkvlak,gebaseerdopeigentijdsepedagogischeinzichtenineenduidelijke
pedagogische en democratische structuur. Hierbij worden traditionele waardendoorhetschoolteam
opdevoorgrondgeplaatstzonderafbreuktedoenaandeeigenheidvandehedendaagsejongereen
zijnomgeving.Alskatholiekeschoolwordtdaarenbovengestreefd naareenvormingdiegerichtisop
deontwikkelingvaneenevenwichtiggeloofs-,engevoelsleven. 
Dit houdt kwalitatiefonderwijsinmeteen basisvormingdiehetdeleerlingentevensmogelijkmaakt
voortgezetonderwijsmetsuccesafteronden. 
Iedere leerling heeft daarbij recht op ondersteuning inzijnontwikkelinginfunctievanzijninteresse,
vaardighedenencapaciteitendiealleopregelmatigetijdstippengeëvalueerdworden. 
De school streeft er naar dit alles tot uitdrukking tebrengentenaanzienvaniedereleerlingzonder
onderscheidvanmaatschappelijkepositieoffilosofisch–religieuzeovertuiging. 
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Wedoendatdoorintezettenop3kernwaarden,namelijk: 

WELBEVINDEN&BETROKKENHEIDvanuitoogvoor: 
-iederseigeninteresses,vaardighedenencapaciteiten 
-iederseigenmaatschappelijkepositie 
-iederseigenfilosofisch-religieuzeovertuiging 


AUTONOMIE&ZELFREDZAAMHEIDvanuitoogvoor: 
-eigentijdsepedagogischeinzichten 
-deblijvendekrachtvantraditionelewaarden 
-deeigenheidvandehedendaagsejongereenzijnomgeving




TALENTONTWIKKELINGvanuitoogvoor: 
-alletijdvoorjongtalent 
-studieontwikkelingéntotalemensontwikkeling 
-wederzijdsrespectvoorelkaar 


2

Engagementsverklaringtussenschoolenouders 


Besteouders 

In deze engagementsverklaring vindtueenaantalafsprakendiewijbijdeinschrijvingwillenmaken.
Dezeafsprakengeldenvoordeheleperiodedatuwkindbijonsisingeschreven. 
Dezeengagementsverklaringkwamtotstandnaoverlegmetdeschoolraadvanonzeschool. 

Alskatholiekedialoogschoolzullenwijallesinhetwerkstellenomuwkindopeenzogoedmogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan.Hetinschrijvenvanuwkindinonze
school is echternietvrijblijvend.Wijwillenwerkeninpartnerschapenrekenendaaromooktenvolle
opuwmedewerking. 

2.1.Wederzijdseafsprakenm.b.t.hetoudercontact 

De oudercontacten met het personeelskorps worden georganiseerd teneinde het schoolse
functioneren van de leerling te bespreken en op te volgen. De deelname aan de reguliere
oudercontacten is vrij. In bepaalde gevallen worden er groepscontacten georganiseerd om het
functionerenvandeklasgroepalsdusdaniginbeeldtebrengenentebesprekenmetdeuitgenodigde
oudersenleerlingen. 
Ouders worden via een bericht op Smartschool uitgenodigd op de geplande oudercontacten. Zij
schrijven zich aldannietinviadeoudercontactmodulebinnenSmartschool.Bijdeaanvangvanhet
schooljaarwordenzijopdehoogtegebrachtvandedatavandereguliereoudercontacten. 

Ookindividuelecontactenouders-schoolzijnsteedsmogelijk,liefstnaafspraak. 
Wanneer eenindividueelgesprekmeteenofbeideoudersnoodzakelijkblijktmetbetrekkingtot het
functioneren van dochter of zoon, worden zij hiertoe tijdig schriftelijk of telefonisch uitgenodigd.
Omwillevanhetbelangvandergelijkegesprekken,verwachtdeschooldatdeoudershieropingaan. 

2.2.Wederzijdseafsprakenoverderegelmatigeaanwezigheidenhetspijbelbeleid 

2.2.1 Door de inschrijving van uw dochter/zoon in onze schoolverwachtenwedatzij/hijvanafde
eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat
wordt gevolgd. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagenbeschouwd,ookalszemeerderedageninbeslagnemen.Zegevendeleerlingdekans
omzichteverrijkenenzichverderteontwikkelen.Ditbetekent danookdatdeleerlinghieraanmoet
deelnemen.Verderverwachtenwedatdeleerlingelkeschooldagtijdigaanwezigisopschool.Telaat
komenkangesanctioneerdwordenmeteenmaatregelbijschendingvanleefregelsoftuchtmaatregel. 

Hetkanaltijdgebeurendatdeleerlingomeenbepaalderedennietkandeelnemenaanallelessenof
lesvervangende activiteitenofdathij/zijtelaatkomt.Deconcreteafsprakenhierovervindtuterugin
hetschoolreglementeninhetschoolwerkplan. 
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Omhetrechtopeenschooltoeslag(dieeenonderdeelisvanhetgroeipakket)nietteverliezen,mag
een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslagdanalwasuitgereikt,moetzewordenterugbetaald. 

Wijverwachtendatiedereouderzichengageertomermeeoptoeteziendatdeleerlingdagelijksop
school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd
aanwezigis. 

2.2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen alslastige,minderleuke
opdrachten.Zomaarwegblijvenuitdeschoolkanechterniet.Bijmoeilijkhedenwildeschool,samen
met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien van de ouders een actieve
medewerkingbijeventuelebegeleidingsmaatregelenopditvlak. 

Van zodra de school despijbelproblematiekbeschouwtalszorgwekkend,speeltzehetdossierdoor
aanhetministerievanOnderwijsenVorming. 

Indienoudersen/ofleerlingennietmeewerkenaanonzebegeleidingsinspanningen,kandedirecteur
beslissen om eentuchtproceduretegendeleerlingoptestartenomdatdeleerlinghetonderwijs-en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kandeschoolookbeslissendeleerlinguitteschrijven,
bijvoorbeeld omwille van hardnekkig spijbelgedrag of omdat het voor deschoolaleenheletijdniet
duidelijkiswaardeleerlingverblijft. 

2.3.Wederzijdseafsprakenovervormenvanindividueleleerlingbegeleiding 

Debegeleidingvandeleerlingeninonzeschoolwordtuitvoerigbelichtindeuitgave“Schoolwerkplan”
onder‘Pedagogischbeleid’. 

Naar aanleiding van besprekingen in de begeleidende klassenraden en in de “Cel
leerlingenbegeleiding” kunnen ouders worden uitgenodigd voor eenoverlegaangaandedegestelde
problematiekomzodoendedemeestaangewezenvormvanbegeleidingtekunnenuitbouwen. 
Ook hierbij is het belangrijk te kunnen rekenen op de positieve medewerking van ouders en/of
opvoeders. 

2.4.Positiefengagementtenaanzienvandeonderwijstaal 

OnzeschooliseenNederlandstaligeschool.UwkeuzevoorhetNederlandstaligonderwijs betekent
ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands teleren,ookbuitendeschool.Omuwkindeen
behoorlijkekennisvanhetNederlandsbijtebrengen,isheteengrotehulpwanneeruwkindnietenkel
tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlandshoort,spreektofleest.Wijverwachtendaarnaast
ookdatuinstemtmetbijkomendetaalondersteuningalsdeklassenraaddaartoebeslist. 
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DeelII―Hetreglement 



1.

Inschrijvingenentoelatingen 


1.1

Informatiebetreffendehetinschrijvingsbeleidendepraktischeorganisatiekanteruggevonden
wordenopdewebsitevandeschool. 


1.2
Het Onze-Lieve-Vrouwlyceum bestaat uit twee administratieve scholen die nauw
samenwerken. Beide instellingen vormen een organisatorisch en pedagogisch geheel. Een
inschrijving in de eneschoolgeldtmeteenookvoordeandereschool.Alsdeleerlingenvandeene
schoolnaardeandereovergaan,hoevendezeleerlingenzichdusnietopnieuwinteschrijven.Deze
inschrijving is gegarandeerd voor de studierichtingen die op de campus worden aangeboden, voor
zoverdeleerlingvoldoetaanalletoelatingsvoorwaarden. 

1.3
Eenmaal ingeschreven, blijft de leerling ook de volgende schooljaren in onze school
ingeschreven. 
Deinschrijvingstoptenkelals: 
● deleerlingzelfonzeschoolverlaat; 
● deleerlingalsgevolgvaneentuchtmaatregeldefinitiefvanschoolwordtgestuurd; 
● een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs naredelijkeaanpassingenvoordeleerlingniet
mogelijkisomhetgemeenschappelijkprogrammateblijvenvolgen.Dezeinschrijvingkandanna
overleg met de leerling, de ouders en het CLB ontbonden worden en stopt indatgevalophet
eindevanhetlopendeschooljaar,tenzijeenindividueelaangepastprogrammaalshaalbaarwordt
gezien; 
● deleerlingendeoudersnietakkoordgaanmeteennieuweversievanhetschoolreglement.Deze
inschrijvingstoptdanopheteindevanhetlopendeschooljaar; 
● deleerlingondanksbegeleidingblijftspijbelen(ziepunt3.1.9). 

1.4
Ompraktischeredenenvraagtdeschoolwelomopheteindevanelkschooljaartebevestigen
ofdeleerlingookhetvolgendeschooljaarinonzeschoolblijftenzoja,inwelkestudierichting.Deze
herinschrijving gebeurt in principe bij de rapportafhaling op het einde van het schooljaar of –
uitzonderlijk–tenlaatsteopdelaatstewerkdagvóór5juli. 

1.5
De schoolkaneenleerlingnietinschrijveninhetsecundaironderwijs,alsdezevóórdestart
vanhetschooljaaral25jaarisgeworden.  

1.6
In de loop van het schooljaar kan de leerling enkel overstappen naar een andere
studierichtingvóóreenbepaaldedatumdiewettelijkisvastgelegd.Daarnakanenkelinuitzonderlijke
gevallendetoelatingsklassenraadbeslissendatdeleerlingnogkanveranderen.Deleerlingkanniet
veranderenalsindeanderestudierichtingdemaximumcapaciteitalwerdbereikt. 

1.7
Als een leerling na een tuchtprocedure definitief uitgesloten werd, kunnen we een nieuwe
inschrijving van deze leerling weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende
schooljaren. 

1.8
Als de leerling niet voldoet aan de reglementair vastgestelde toelatings- of
overgangsvoorwaarden,kandeinschrijvingwordengeweigerd.Ineendergelijkgevalkandeleerling
worden ingeschreven als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heeft men geen recht. Een
inschrijving als vrije leerling heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen
studiebewijsuitgereiktkanworden. 
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2.

Onzeschool 


2.1.Lesspreiding(dagindeling)-Vakantie-enverlofregeling 
2.1.1. Eenoverzichtvandevrijedagenendevakantieperiodesvoorhethuidigeschooljaaristerugte
vinden in bijlage 3 van de bijlagen bij het schoolreglement en het schoolwerkplan, die mee
opgenomen worden in de aparte uitgave “Schoolwerkplan” (in de loop van het schooljaar op de
websitevandeschoolbeschikbaar). 


2.1.2  Dagindeling 
In uitzonderlijke gevallen kan de school om organisatorische redenen afwijken van de normale
dagindeling. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we middagactiviteiten die
aansluitenbijonspedagogischproject.Dedatakunnenteruggevondenwordenindejaarkalenderof
wordentijdigmeegedeeld.Deelnameaandezemiddagactiviteitenisverplicht. 


2.1.2.1 De lessen beginnen ’s morgens om 8u35 en ’s middags om 13u20.Woensdagnamiddagis
lesvrij,netalszaterdagenzondag.Dedinsdagnamiddagkenteenaparteregeling(zielager). 
Voordeaanvangvandelessenvoorzietdeschoolvanaf8u05permanentieophetschooldomein.Na
deschoolureniserpermanentievoorzientot16u15(dinsdagtot16u30). 
Voordeaanvangvandelessenvoorzietdeschoolintoezichtophetschooldomeinvanaf08u15. 

Hetdagelijkse lesrooster: 
opmaandag,donderdagenvrijdag
opdinsdag 

1steuur:
8u35-9u25


2deuur:
9u25-10u15

Pauze
10u15-10u30
idem 

3deuur:
10u30-11u20 

4deuur:
11u20-12u10 
Middagpauze: 12u10-13u15
12u10-13u00 

5deuur:
13u20-14u10
13u00-13u50 

6deuur:
14u10-15u00
13u50-14u40 

7deuur:
15u00-15u50
pauze 


7de
 uur
14u50-15u40 
ste

8 uur15u40-16u30 

opwoensdag 
1ste uur:
8u35-9u25

2de uur
9u25-10u15

pauze
10u15-10u30 

3deuur:
10u30-11u20 
de
4 uur: 
11u20-12u10 

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt van 16u15 16u05 (dinsdag 16u00) tot 17u15 een
begeleidestudiegeorganiseerd.Hiervoorkanmenbijdeaanvangvanhetschooljaarinschrijven.Er
iseenspecifiekreglementvoorzienvoordebegeleideavond-ofnamiddagstudie(examenperiode).Dit
wordtinhetbeginvanhetschooljaaraangebodenaanoudersenleerlingendiezichinschrijvenvoor
dezenaschoolsestudie. 

Iedereenrespecteertvolgendetimingsafspraken,diewe–waarmogelijk–doormiddelvan 
belsignalenondersteunen: 

08u25/ 1
 3u10(woensdagn.v.t.;dinsdag12u50) 
Deleerlingenzijnophetschooldomeinenkrijgenhetsignaaldatzenaarderijenmoetengaan. 


80u30/1
 3u15( woensdagn.v.t.;dinsdag12u55) 


Deleerkrachtenvertrekkenmetderijen. 


08u35/13u20( woensdagn.v.t.;dinsdag13u00) 
Leerlingenénleerkrachtenstartendelesinhunlokaal. 
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De school roept deleerlingenopomoptijdindeschoolaanwezigtezijn(ziehoger).Indienmente
laat is voor de start van de lessen, meldt men zich aan het onthaal/leerlingensecretariaat aan.
Frequenttelaatkomenwordtgesanctioneerd. 

08u25: 
Leerlingn
 ietaanwezigophetschooldomein=telaat=leerlingenpasjeafgevenen
registratie. 

08u35/13u20( woensdagn.v.t.;dinsdag13u00) 
Leerlingnietinklaslokaal=telaat=leerlinghaaltbriefjeaanonthaal. 
Wietochrechtstreeksnaarhetleslokaalgaat,wordtdoordeleerkrachtnaarhetonthaal
gestuurd. 
LETOP:Leerlingenhalenaltijdeenbriefjeaanhetonthaalalszeopanderetijdstippentelaatzijn. 

2.1.2.2 Tijdens de middagpauze mogen slechts die leerlingen de school verlaten, die via hun
leerlingenpasje een thuispas (1ste of 2de graad) of een uitpas (enkel 3de graad) aangevraagd
hebben.Inuitzonderlijkegevallenkanhieropwordenafgewekennaeenvoorafgaandelijkeschriftelijke
vraagvanwegedeoudersgerichtaandeadjunct-directeur.Dezemaatregelwordtookgevraagddoor
de verzekeringsmaatschappij die de school aansprakelijk stelt bij eventuele ongevallen, indien die
toelating er niet is. Als de leerling toch de school verlaat zonder toelating, dan volgt daarop een
sanctie. We verwachten trouwens dat leerlingen steeds spontaan zelf hun pasje tonen als ze de
school'smiddagsverlatenofterugbinnenkomen.Bijfrauduleusgebruikvanhetleerlingenpasjewijst
deschooliedereaansprakelijkheidaf. 

Zowel leerlingen met een thuispas als leerlingen met een uitpas blijven bij het belsignaal dat de
middagpauze aangeeft nooit op school hangen, zodat ze steeds voldoende tijd hebben om hun
middagteverorberen. 

Voor leerlingen met een thuispas (1ste of 2degraad)geldt(voordedagenwaaropdethuispasvan
toepassingis): 
Deleerlingenkomenpasterugbinnenvanaf12.45uur. 
Indieneractiviteitenvóór12.45uurplaatsvinden,kunnenleerlingenmeteenthuispasuitzonderlijkeen
lunchpakket meebrengen ofeenbroodjeopschoolkopenenindeeetzaal(leerlingenuit1,2en3)/
feestzaal(leerlingenuit4)opeten. 

Voor leerlingen met een uitpas (enkel 3de graad) geldt (voor de dagen waarop de uitpas van
toepassingis): 
Deleerlingenkomenpasterugbinnenom12.45uur. 
Indien er een activiteit is tijdens de middag mogendeleerlingenooknietvroegerbinnenkomen.Ze
mogenwelsteedsopschoolblijveneten,opvoorwaardedatzehunlunchzelfmeebrengen(nooitsnel
evenietsgaanuithalen). 

Een thuispas rechtvaardigt enkel dat een leerling effectiefthuis(ofbijvastdoorgegevenkennissen)
gaat eten. Het is dus niet de bedoeling dat weleerlingenmeteendergelijkpasjeindeomliggende
eetgelegenheden aantreffen. Het is nog minder de bedoeling dat deze leerlingen indeomliggende
eetgelegenhedenhunmedeleerlingenindeeetzaaloffeestzaalgaanbevoorraden. 

2.1.2.3 Tijdens de middagpauze kan men op school deelnemen aan parascolaire activiteiten en/of
aansportdoen. 
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar kunnen middagactiviteiten worden georganiseerd
waarvandeschoolhetbelangrijkennodigvindtdatalleleerlingenwaarvoorde activiteitbedoeldis,
hieraandeelnemen. 
Diemomentenwordenindeonlineagendaopgenomen. 

2.1.2.4 Indiendeleerling'smorgensvroegopschoolisof'savondsnietonmiddellijknaarhuiskan,
danmaghij/zijinhethetsas(onderdeaula)blijven(’smorgensvanaf7u45,’savondstot17u30). 

2.1.2.5 Activiteiten die in naam van de school worden georganiseerd, zowel binnen als buiten de
school, zijn steeds raadpleegbaar indedigitale(school)agendaen/ofwordenperbriefen/ofviaeen
Smartschoolberichtmeegedeeld. 

2.1.2.6 Elkeinbreukopdeverplichteaanwezigheidkanleidentoteensanctie. 
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2.1.2.7 Mogelijkerwijze wordt op dinsdag een 8e lesuur voorzien voor klasgroepenvanhetvijfdeof
zesde jaar alsook voor de invullingvanbijzondereofaanvullendelestijdenofprojectenvoorandere
klasgroepen. 

2.1.2.8 De lessen op dinsdag beginnen ’s middags om 13u00 i.p.v. 13u20 en er is een korte
namiddagpauzevoorzien. 

2.1.2.9 Indien de leerlingen van de derde graad tijdens het achtste uur op dinsdag studie hebben,
geeft de directie deze leerlingen toestemming om de school eerder te verlaten om via de meest
logische weg meteen huiswaartstekeren.Bijniet-nalevingvanbovenstaandespelregelswijstde
schooliedereaansprakelijkheida
 f.  

2.1.2.10 Indien de leerlingen van de derde graad het eerste of laatste lesuur van de dag een
gestructureerdstudie-uurhebben(=inhetlesroosteropgenomenwekelijksweerkerend 
studie-uur), geeft de directie deze leerlingen toestemming om respectievelijkpashettweedelesuur
aanwezig te zijn dan wel na het voorlaatste lesuur de school eerder te verlaten om via de meest
logische weg meteen huiswaarts te keren. Leerlingen die dan in de school wensentestuderen,
kunnen in het OLC terecht. Bij niet-naleving van bovenstaande spelregels wijst de school iedere
aansprakelijkheida
 f.  

2.1.2.11 In geval van aaneensluitende uren studie aan het begin (A) of op het einde van een
schooldag (B) wordt bovenstaande regeling (2.1.2.10) uitgebreid. Deleerlingenvandederdegraad
kunnen daardoorookindieomstandighedendekanskrijgenomviademeestlogischeweglaterop
schooltoetekomen(A)en/ofvroegerdeschoolteverlaten(B)viademeestlogischewegnaarhuis
om daar testuderen.Indieneenleerkrachtvoorafeenevaluatiegeplandhad,komtdezeregelingte
vervallen en worden de leerlingen effectief voor deze evaluatie gedurende dat volledige lesuur op
schoolverwacht. 

In geval A ontvangen ouder(s) en leerling de dag vooraf eenSmartschoolberichtmethetjuisteuur
waarop de leerling op school verwachtwordt.IngevalBontvangenouder(s)enleerlingdedagzelf
eenSmartschoolberichtmethetjuisteuurwaaropdeleerlingdeschoolmagverlaten. 
Uiteraardisersteedsstudieopschoolvoorzienvooralleleerlingendienieteerdernaarschool/huis
kunnenofmogen. 

Bijniet-nalevingvanbovenstaandespelregelswijstdeschooliedereaansprakelijkheidaf. 

2.2.Beleidinzakeextra-murosactiviteiten 
Bezinningsdagen, excursies, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen
beschouwd.Zereikenkansenaanomzichteverrijkenenzichverderteontwikkelen.Ditbetekentdan
ook dat men hieraan moet deelnemen. Indien de leerling om een ernstige reden niet aan eenvan
dezeactiviteitenkandeelnemen,danbespreekthij/zijditvoorafmetdedirecteurofzijnafgevaardigde
enmoetditschriftelijkgemotiveerdworden. 

Dankzij de vrijwillige inzet van onze personeelsleden kunnen we ook heel wat facultatieve
meerdaagse extra-murosactiviteiten ter verrijking van onze leerlingen aanbieden (in casu: al onze
facultatieve meerdaagse reizen). Ook tijdens deze meerdaagse extra-murosactiviteiten is – naast
specifiekeafsprakenvoordeactiviteitinkwestie(cf.directecommunicatiedoordebegeleiders)–ons
volledigschoolreglementvantoepassing.Bovendienkandedirectieeenleerlingviaeenmaatregelbij
schending van leefregels op ieder moment de deelname tot dergelijke meerdaagse
extra-murosactiviteiten ontzeggen (zie ook: 4.4.3.).Eventuelekostendienietgerecupereerdkunnen
worden,zijninzo’ngevalvoorrekeningvandeschool.
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2.3.Schoolrekening–Schoolboekenenleermiddelen 

2.3.1 Schoolrekening 
2.3.1.1Watstaatindebijdrageregeling? 
Indebijdrageregelingvindtmeneenlijstmetschoolkostendiedeschoolaandeouderskanvragen.
Onze bijdrageregeling is opgenomen in ons schoolwerkplan. Op die lijst staan zowel verplichte als
niet-verplichteuitgaven. 
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die de ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van
vakgerichteexcursies,kopieën,voorgedrukthuistaken-entoetsenpapier…  
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die de leerling niet moet aankopen of activiteiten
waaraannietverplichtdoordeleerlingwordtdeelgenomen.Alsdeleerlingervangebruikmaakt,dan
moetendeouderservoorbetalen. 
Indebijdragelijststaanvoorsommigekostenvasteprijzen,vooranderekostenenkelrichtprijzen. 

2.3.1.2 Afsprakenoverdeschoolrekening 
Hoewordtdeschoolrekeningbetaald? 
Door ondertekening voor akkoord van het schoolreglement engageren de ondertekenaars zich het
geheelvandevermeldekostentebetalen. 
Allefacturendienenbetaaldtewordenb
 innende14dagennadedatumvandefactuur. 

Deouderszijn,ongeachthunburgelijkestaat,hoofdelijkgehoudentotbetalingvandeschoolrekening.
Dit betekent dat beide ouders kunnen worden aangesproken tot de betaling ervan. De school kan
bijgevolgnietingaanopdevraagtotsplitsingvandeschoolrekening. 
Indien de ouders een gesplitste rekening vragen zal de school steeds naar elk van deouderseen
identieke (volledige) schoolrekening sturen. De ouders dienen de verdelingonderlingaftespreken.
Zolangbijonenigheidhetverschuldigdebedragnietvolledigbetaaldis,blijftelkeouderhetvolledige
resterendesaldoverschuldigd,ongeachtdeafsprakendiezemetelkaargemaakthebben. 

Alsdeoudershetmoeilijkhebbenomtebetalen 
Indien ouders problemen ondervinden met het betalen van deze bijdragen, kunnen zij contact
opnemenmetdedirecteurofdeeconoom.Hetisdandebedoelingdaterafsprakenwordengemaakt
over een aangepaste betaalwijze, bijvoorbeeld gespreid betalen. Een discrete behandeling van
dergelijkevragenwordtgegarandeerd. 

Alsdeoudersweigerentebetalen 
Als de school vaststelt dat de ouders hun schoolrekening niet betalen, zullen er maximaal 2
herinneringsbrievenwordenverstuurd. 
Als de factuur na de 2de herinneringsbrief nog niet betaald is, zullen de ouders telefonisch
gecontacteerdworden. 
De volgende stap is een aangetekende brief, waarin aan de ouders een mogelijkheid tot
afbetalingsplanaangebodenwordt,metdevermeldingdat: 
a. hetdossierbijgebrekaanbetalingzalwordenovergemaaktaandegerechtsdeurwaarderen/
ofhetvredegerecht; 
b. deoudersdemogelijkheidhebbenomeenpersoonlijkeafspraaktebeleggenmetdedirecteur
of de econoom teneinde afspraken te makenovereenaangepastebetaalwijze,waarbijeen
discretebehandelingvandezeaanvraagwordtgegarandeerd; 
c. dekostvandezeaangetekendebriefwordtopgenomenindevolgendefactuur. 

Bijgebrekaantijdigereactieopdeaangetekendebriefwordthetdossiereffectiefovergemaaktaande
gerechtsdeurwaarder en/of het vredegerecht. In dit laatste geval zijn de kosten ten laste van de
ouders.Deforfaitairekostenhiervanwordengeraamdop45euro. 
Deschoolbehoudtzichhetrechtomintrestenteeisenvanafdeingebrekestellingperaangetekende
briefaan2%permaandwaarbijelkebegonnenmaandalseenvolledigemaandwordtaangerekend. 
De school kan elk individueel geval afzonderlijk beoordelen en bijv. langere termijnen toestaan (in
gevalvanziekte,overlijden,…).  

Kostenbijannulatie 
Indien eenafwezigheidopdedagvandeactiviteitniettijdiggewettigdwerd,wordendekostenvoor
eenschoolactiviteitaangerekend. 
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De wettiging voor een afwezigheid op de datum van een schoolactiviteit moet gebeuren door een
medisch attest, een bevestiging van de rechtbank… Uiterste afgiftedatum is 10 dagen na de
afwezigheid. Met een latere wettiging van deze activiteit kan voor het bepalen vandekostengeen
rekeningwordengehouden.Brengdustijdigdewettigingbinnen! 

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn.
Kostendieniet-recupereerbaarzijn,verdelenweevenwichtigvolgenseenbillijkeverdeelsleutel.  

2.3.1.3 Overzichtvandebijdrageregeling 
Zie bijlage 4 van de bijlagen bij het schoolreglement en het schoolwerkplan, die mee opgenomen
worden in de aparte uitgave “Schoolwerkplan” (in de loop vanhetschooljaaropdewebsitevande
schoolbeschikbaar). 

2.3.1.4Schoolraad 

De schoolraad overlegt jaarlijks het voorstel van het schoolbestuur betreffende het geheel van de
financiëlebijdragen. 

2.3.2Schoolboekenenleermiddelen 
2.3.2.1 Schoolboeken kunnenrechtstreeksbijdeexternepartnergehuurden/ofgekochtworden.De
boekenwordenonlinebesteld.Ditkanthuisgebeurenofopschool,eventueelmetondersteuningvan
deboekenverantwoordelijkevandeschool.Debesteldeboekenwordenautomatischthuisgeleverd. 
Ouderszijnevenwelvrijomhieraldannietopintegaan.Oudersdiehieropnietwensenintegaan,
kunnensteedseenboekenlijstopschoolverkrijgen. 

2.3.2.2 Een aantal (school)benodigdheden kunnen worden aangekocht aan het
onthaal/leerlingensecretariaatofopandereaangeduideplaatsenindeschool.Voorhethurenvaneen
persoonlijkkastje(kluisje)geldteenapartebetalingsregeling. 
2.4.Reclameensponsoring 
Op school wordt in principe geen reclame gevoerd noch ontvangt de school sponsoring van
organisaties en/of personen. Indien dit uitzonderlijk toch voorvalt, dan zal dat uiteraard steeds
gebeurenmetrespectvoordewettelijkebeginselenvanzorgvuldigbestuur. 

3.

Studiereglement 

3.1.Afwezigheid 
De leerling is verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aande
buitenschoolse(lesvervangende)activiteiten.DatstaatookzoindeengagementsverklaringinDeelI
diedeoudersondertekendhebben. 

Elkeafwezigheidmoetgewettigdworden.Insommigegevallengebeurtdatautomatischalsdeleerling
dejuistedocumentenbinnenbrengt.Dieafwezighedenvindtmenterugindepunten3.1.1.-3.1.6.De
algemeneregelisdatdeouderssteedsdeschoolverwittigenwanneereenleerlingafwezigis.
Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan
wordt de school vooraf op dehoogtegebracht.Bijonvoorzieneafwezigheiddelendeouders
het secretariaat dezelfde dag de redenvóór10uurtelefonischofviaeenSmartschoolbericht
mee. Als een leerling in de namiddag wegens ziekte thuisblijft, verwittigen de ouders de school
telefonischofviaeenSmartschoolberichtvoor14uur.Zomen(nog)nietweetvoorhoelangdeleerling
afwezigis,geldtdezemeldingvoorééndag,ofvooreenhalvedagalsdeleerlingenkel’snamiddags
afwezig is. Bij verlenging (bv. na consultatie van een arts) wordt ook die verlenging zo spoedig
mogelijkenvóórdevolgendedag10uurgemeldaanhetsecretariaat. 
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In alle andere gevallen heeft de leerling vooraf de uitdrukkelijke toestemming van deschoolnodig.
Meerinformatiedaarovervindtmeninpunt3
 .1.7. 
3.1.1.
3.1.1.1.
-

●
●

Deleerlingisziek 
Hoewordteenafwezigheidwegensziektegewettigd? 

Een verklaring vandeouders(handtekening+datum)volstaatvooreenkorteziekteperiodevan
één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een
schooljaar. Gebruik hiervoor de speciale strookjes vooraan in de schoolagenda; op die manier
weetjesteedsookhoeveeldergelijkeafwezigheidsverklaringenjenogmaginleveren. 
Eenmedischattestisnodig: 
zodra de leerling 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als éénofmeervandiedagen
geenlesdagenzijn; 
wanneerdeoudersinhetzelfdeschooljaaral4keereenkorteafwezigheidommedischeredenen
zelfgewettigdhebbenmeteeneigenverklaring; 
alsdeleerlingtijdensdeproefwerkenoftijdenseenbijzondereactiviteit(vb.uitstap)ziekis. 

●

3.1.1.2.

Wanneeraanvaardenweeenmedischattestniet? 

Indevolgendegevallenbeschouwenweeenmedischattestalstwijfelachtig: 
● uithetattestblijktdatdeartszelftwijfelt(hijschrijft“dixitdepatiënt”); 
● dedatumwaarophetattestisopgemaakt,valtnietindeperiodevanafwezigheid; 
● begin-ofeinddatumzijnvervalst; 
● hetattestvermeldteenredendienietsmetdemedischetoestandvandeleerlingtemakenheeft,
bv.deziektevanéénvandeouders,hulpinhethuishouden… 
We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als
spijbelen. 
3.1.1.3.

Wanneerwordteenmedischattestingeleverd? 

De leerling geeft de verklaring van deoudersofhetmedischattestaanhetonthaalafopdeeerste
dagterugopschool.Alsdeleerlingmeerdan5opeenvolgendelesdagenziekis,moetdeleerlinghet
medischattestonmiddellijk(dusvóórdeleerlingterugkomt)opschoolaanhetonthaal(laten)afgeven. 
Als de leerling voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig is op school,
volstaatéénmedischattestmetdeverschillendedata.Ookalsdeleerlingdikwijlsafwezigisvanwege
een chronische ziekte kan de leerling in samenspraak met de schoolarts één enkel medischattest
indienen.Wanneerdeleerlingdanafwezigis,ishetnietnodigomtelkensnaareenartstegaan,maar
volstaateenverklaringvandeouders. 
Wie overdag ziek wordt, meldt dat eerst aan het onthaal: daar wordt dan een regeling getroffen.
overdag de school moet verlaten om op consultatie te gaan bij een (tand)arts, meldt dit vooraf en
uiterlijk’sochtendsaanhetonthaal.Hij/zijkrijgtdaneengeschreventoestemmingomdeschoolinde
loopvandedagteverlaten.Devolgendedagbrengtdebetrokkenleerlingeenbewijsjemeevande
bezochte(tand)arts.Eenleerlingverlaatdeschoolnooitzondertoestemming! 
3.1.1.4.

Watmetdelessenlichamelijkeopvoedingdiedeleerlingmistwegensziekte? 

Alsdeleerlingwegensziekte,handicapofongevalnietkandeelnemenaanbepaaldeoefeningen,dan
moetdeleerlingaandeartsvragenomeen“medischattestvoordelessenlichamelijkeopvoedingen
sportactiviteiten op school”. Op diemanierkandeleraarlichamelijkeopvoedingzienwatdeleerling
welennietkanindelessen. 
Als de leerling door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoedingkanvolgen,
dan kan de leraar aan de betrokken leerling een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook
beslisseneenaangepastlesprogrammategeven.Datwilzeggendatdezeleerling tijdensdieurende
lessenlichamelijkeopvoedingopeenanderemanierzalbenaderen(bv.theoretisch).Eenaangepast
lesprogrammamaaktdeeluitvandeeindbeoordeling.Deouderskunnensteedsdevraagstellennaar
een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag
onderzoeken,maardezemaatregelisgeenrecht. 
3.1.1.5.

Watistijdelijkonderwijsaanhuis(TOAH)? 

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerdwordenmetziekte,ongevalofmoederschapsverlof
wordttijdelijkonderwijsaanhuis(TOAH)georganiseerdindienaanbepaaldevoorwaardenisvoldaan.
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De klassenraad beslist, in overleg met de oudersvandeleerling,welkevakkenhij/zijtijdensTOAH
krijgt.TOAHisgratis. 
DevoorwaardenvoorTOAHzijnandersalshetgaatomeenlangdurigeafwezigheidtengevolgevan
een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige
afwezigheidwegenseenchronischeziekte. 
TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of
moederschapsverlof:voorwaardenenorganisatie 
Voorwaarden: 
●
●
●
●
●
●

Deleerlingismeerdan21kalenderdagenononderbrokenafwezigopschool(wachttijd); 
Deafwezigheidwordtgeattesteerddooreenarts(nietnoodzakelijkeenarts-specialist);Uitdit
attest blijkt dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, maar wel
onderwijsmagkrijgen; 
Deoudersbezorgendedirecteureenschriftelijkeaanvraagsamenmethetmedischattest; 
Deleerlingverblijftop10kmofmindervandeschool; 
Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd en
moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Erisweleennieuw
medischattestvereist. 
Als de leerling de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en
binnen de drie maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe
wachttijd en moet er geennieuweaanvraagingediendworden.TOAHgaatdanonmiddellijk
in.Erisweleennieuwmedischattestvereist. 


Organisatie: 
●
●

TOAHkanenkelgeorganiseerdwordenbijdeleerlingthuis; 
Hij/zijkrijgt4uurperweekthuisles. 


TOAHbijeenchronischeziekte:voorwaardenenorganisatie 
Voorwaarden: 
●
●

Eenarts-specialistmaakteenmedischattestopdathetchronischziektebeeldvandeleerling
bevestigtenwaaruitblijktdathij/zijonderwijsmagkrijgen; 
De ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen methetmedischattest.
Voor de volledige schoolloopbaan van de leerling in onze school volstaat één schriftelijke
aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene
afwezigheidofbijeennieuweafwezigheidtengevolgevandezelfdechronischeziekteisdus
geennieuweaanvraagnodig; 
Deleerlingverblijftop10kmofmindervandeschool. 

●

Organisatie: 
●
●

Deleerlingkrijgt4uurTOAHperopgebouwdeschijfvan9halveschooldagenafwezigheid; 
TOAH vindt bij de leerling thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden
georganiseerd. Dat is mogelijknaakkoordtussendeoudersendeschool.TOAHopschool
vindt plaats buiten delesurenvanhetstructuuronderdeelwaarvoordeleerlingingeschreven
is.TOAHkanookniettijdensdemiddagpauze. 


AlsdeleerlingaandevoorwaardenvanTOAHvoldoet,zullenwedeleerlingopdemogelijkheidvan
TOAHwijzen.IndiendeoudersTOAHaanvragen,startenwemetTOAHtenlaatsteindeschoolweek
dievolgtopdeweekwaarinwedeaanvraagontvingenenkondenbeoordelen. 
TOAHensynchrooninternetonderwijs(ziehieronder)kandeleerlingcombineren. 
3.1.1.6.

Watissynchrooninternetonderwijs? 

Alsdeleerlingdoorziekte,ongevalofmoederschapsverloftijdelijk(maarminimaal36halvelesdagen)
delessennietkanvolgen,heefthij/zijmogelijkrechtopsynchrooninternetonderwijs(SIO)viaBednet.
Ditbiedtdemogelijkheidomvanthuisuitviaeeninternetverbindinglivedeeltenemenaandelessen,
samenmetzijn/haarklasgenoten.Metvragenhieroverkunnendeleerlingenenouderssteedsterecht
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bij de graadcoördinatoren. We zullen de leerling ook op deze optie wijzen wanneer hij/ zij aan de
voorwaardenvoldoet. 

3.1.2.

Deleerlingmoetnaareenbegrafenisofhuwelijk 

De leerling mag steeds afwezig zijn op de dag van de begrafenis of huwelijksplechtigheidvaneen
bloed-ofaanverwantofvaniemanddiebijhemthuisinwoont.Dezeleerlingbezorgtonsdanviahet
onthaalv
 oorafeenoverlijdensberichtofeenhuwelijksaankondiging. 
3.1.3.

Deleerlingis(top)sporter 

Als de leerling een topsportstatuut heeft (A of B) , kan hij/zij maximaal 40 halve lesdagen afwezig
blijvenomdeeltenemenaanstages,tornooienenwedstrijden.Deleerlingmagnietafwezigzijnvoor
wekelijksetrainingen. 
AlsdeleerlingeentopsportstatuutFheeftenhijzitindeeerstegraad,kanhij/zijmaximaal90halve
lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien enwedstrijden.Indetweedeen
derde graad, kan hij/zij daarvoor maximaal 130 halve dagen afwezig blijven. De leerling mag niet
afwezigzijnvoorwekelijksetrainingen. 
Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating
krijgenomdeeltenemenaaneensportmanifestatiebv.opgrondvaneenselectiedooreenerkende
sportfederatie.Hiervoormoetopvoorhanddetoelatinggevraagdwordenaaneendirectielid.Hijofzij
stelteendocumentopdatdevoorwaardenvandetoelatingomschrijft. 
3.1.4.

Deleerlingheefteentopkunstenstatuut 

Als de leerling een topkunstenstatuut heeft(AofB)kandeselectiecommissieaandezeleerlinghet
recht geven om een aantal halvelesdagenafwezigtezijnzodatdebetrokkenekandeelnemenaan
wedstrijden,stagesofandereactiviteitendieaansluitenbijdeeigendiscipline. 
3.1.5.

Deleerlingeiszwanger 

Als een leerlinge zwanger is, heeft zij 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 komt zij in
aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 3.1.1.5 en
3.1.1.6). 
3.1.6.
●
●
●
●
●
●
●
●

Deleerlingisafwezigoméénvandevolgenderedenen: 

deleerlingmoetvooreenrechtbankverschijnen; 
deschoolisdoorovermachtnietbereikbaaroftoegankelijk; 
bijeenmaatregeldiekadertindebijzonderejeugdzorgofdejeugdbescherming; 
op dagen waarop de leerling proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap; 
deleerlingispreventiefgeschorst; 
deleerlingistijdelijkofdefinitiefuitgesloten; 
de leerling neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan
activiteitenvandeVlaamseScholierenkoepel; 
om een feestdag te vieren die hoort bij het geloof van de leerling. De ouders moeten dat wel
vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de
grondweterkendereligies: 
o Islam:hetSuikerfeest(1dag)enhetOfferfeest(1dag) 
o Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het
Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1
dag),hetFeestvanEsther(1dag),hetPaasfeest(4dagen)enhetWekenfeest(2dagen); 
o Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarinhetorthodoxPaasfeestnietsamenvaltmet
hetkatholiekefeest):Paasmaandag,Hemelvaart(1dag)enPinksteren(1dag). 


3.1.7.

Deleerlingheeftdetoestemmingvandeschoolomafwezigtezijn 

Vooralleafwezighedendienietindevorigepuntenstaan,heeftdeleerlingonzetoestemmingnodig
(bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet de leerlingzichwenden
tot een directielid. De leerling heeft dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen de leerling
vragenomditschriftelijkteverantwoorden(bv.eenverklaringvandeouders). 
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3.1.8.

Watalsdeleerlingafwezigistijdensproefwerken,overhoringen,k
 lasoefeningenof
persoonlijketaken? 

Als de leerling,omwelkeredenook,nietdeelneemtaaneenoverhoring,klasoefeningofpersoonlijk
werk, kan deze leerling verplicht worden die achteraf te maken. Sowieso moet de leerling bij
niet-deelname de leerkracht van het desbetreffende vak zo snel mogelijk contacteren (bij voorkeur
vóór de niet-deelname). Doet de leerling dat niet, dan moet hij/zij de eerstvolgendelesdegemiste
overhoring, de gemiste klasoefening of het gemistepersoonlijkwerkbijmaken.Ditgebeurtindeles
vanhetdesbetreffendevak.Contacteertdeleerlingdeleerkrachtwel,dankandeleerkrachtafwijken
vandezeregel. 
Als de leerling gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn
afgevaardigdesamenmetdeklassenraadofdezeleerlingdegemisteproefwerkenmoetinhalen.Hij
beslistdanookhoeenwanneerdatzalgebeuren.Webrengenindatgevaldeoudersopdehoogte. 
Afwezigheidtijdensproefwerken:zieookDeelII–3.6.2.2.en3.6.2.3. 

3.1.9.

Spijbelenkanniet 

Spijbelen kan niet! Spijbelen heeft steeds tot gevolg dat de verloren tijd ingehaald wordt. Bij
overtreding zal de leerling, mede vanuit het CLB, van nabij worden gevolgd. Overtredingenvande
regels i.v.m.afwezighedenkunnenoptermijntrouwensgevolgenhebbeni.v.m.debekrachtigingvan
destudieendeleerplicht.Alseenleerlingteveelspijbelt,zijnweimmersverplichthetministerievan
Onderwijsopdehoogtetebrengen.Werekenenopeenpositieveinstellingvandebetrokkenleerling.
Als een leerling niet meewerkt,kandedirecteurbeslissenomdezeleerlinguitteschrijven.Datkan
bijvoorbeeldwanneerdezeleerlingblijftspijbelenofwanneerhetvooronsaleenheletijdnietduidelijk
iswaardeleerlingis. 
3.2.Persoonlijkedocumenten 
3.1.10. Schoolagenda
WewerkenmetdedigitaleagendainSmartschool,incombinatiemeteenpapierenplanningsagenda.
We rekenen erop dat ouders beide agenda’s mee opvolgen. Dit maakt deel uit van de
engagementsverklaring(ziedeelI,punt2). 

3.1.11. Persoonlijkwerk 
Takenenoefeningenwordenzorgvuldiggemaaktopdevoorgeschrevenbladenenopdeafgesproken
dag afgegeven. Dit geldt ook voor de opdrachten die via het elektronisch leerplatform worden
gegeven. 

3.1.12. Rapport(en) 
Tijdens het schooljaar wordtregelmatigeencijferrapportmetgeïntegreerdattituderapportuitgedeeld
met vermelding van de resultaten van de evaluaties, de leer- en leefhouding en de proefwerken.
Wanneer dat gebeurt, wordt bij de aanvang van het schooljaar schriftelijk meegedeeld. Bovendien
kunnenrapportensteedsookviaSkorebinnenSmartschoolopgevolgdworden. 

3.1.13. Bewarenvandeschooldocumenten 

Enkele leerlingen per leerjaar en/of studierichting en per schooljaar worden door de klastitularis
aangeduid om persoonlijke lesnotities, andere lesdocumenten en de papieren planningsagenda te
bewaren. Dergelijke documenten kunnen immers worden opgevraagd door de onderwijsinspectie.
Deze leerlingen ontvangen aan het einde van het schooljaar een document dat de ouders
ondertekenen en waarbij zij zich engageren om genoemde documenten in bewaring te houden
gedurendeeenperiodevan2jaren. 
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3.3.Hettalenbeleidvanonzeschool 

3.3.1. Taalonderzoek 

Wanneerdeleerlingvoorheteerstinhetsecundaironderwijsingeschrevenis,zullenweonderzoeken
ofdezeleerlingextraondersteuningnodigheeft,bv.voortaal.Datonderzoekgebeurtnormaalgezien
in de loop vanseptemberenkanalsgevolghebbendatdeklassenraadaandesbetreffendeleerling
eenaangepastebegeleidingaanbiedt. 

3.3.2. Engelstaligseminarie  
In de derde graad willen we als school – ter voorbereiding op het hoger onderwijs (meer en meer
Engelstalig cursusmateriaal, meer en meer Engelstalige lessen…) – via een Engelstalig seminarie
inzettenopmeertaligonderwijs.  
3.4.Leerlingenbegeleiding  
Als school hebben we de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te
voorzien.Hoeweditconcreetdoen,wordtuitvoerigbeschreveninonsschoolwerkplan(onderpuntI.2
PEDAGOGISCHBELEID). 
DeschoolwerktsamenmethetCLB.Deconcreteafsprakenoverdedienstverleningtussendeschool
enhetCLBvindtueveneensinonsschoolwerkplan(alsbijlage2). 

Omonzeleerlingentekunnenondersteuneninhunwelbevindenwerktonzeschoolmet‘PXLAppwel’.
‘PXL Appwel’ is een app die het schoolwelbevinden van leerlingen in kaart brengt. Enkel de
graadcoördinatoren, de leden van de werkgroep pedagogisch project, de directie (binnen ‘PXL
Appwel’actiefalsleerlingencoördinatoren)endeonderzoekersvanHogeschoolPXLhebbentoegang
totderesultatenvandevragenlijst. 
Via‘PXLAppwel’voorzienwealsschoolindebestezorgvoorhetmentaalwelbevindenvoorelke
leerling. 
Meeruitgebreideinformatieoverdeprivacywetgevingvindtdeouderinonsschoolwerkplan(als
bijlage6). 
Hetwerkenmet‘PXLAppwel’maaktintegraaldeeluitvanhetschoolbeleid.Methetondertekenenvan
hetschoolreglementgeeftdeouderdetoestemmingomdeleerlingenindiengewensttebegeleiden
aandehandvandeappengeeftdeouderdetoestemmingomdepersoonsgegevensvandeleerling
teverwerkeninhetkadervanhethierbovenvermeldproject. 
3.5.Eenaangepastlesprogramma  
Normaal gezien volgt de leerling het hele programma van de studierichting waarin deze is
ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad tochbeslissenomdezeleerling
vooréénofmeervakkenofvakonderdeleneenaangepastlesprogrammategeven.Deouderskunnen
dat bij ons aanvragen. Als de leerling aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag
onderzoekeneneenbeslissingnemen. 
3.5.1.Bijspecifiekeonderwijsbehoeften,ziekteofongeval 
Als een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, kunnen dezeleerlingendeoudersditmelden
aandedirectie.Specifiekeonderwijsbehoefteniseenbreedbegrip.Hetbetekentdatdeleerlingmee
als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone
lesprogramma kan deelnemen. Dedirectiezaldesituatievandedesbetreffendeleerlingvoorleggen
opdeeerstvolgendeklassenraad.Deklassenraadkanookzelfaanpassingenvoorstellenopbasisvan
wathijvaststeltindeloopvanhetschooljaar.Welkemaatregelenaandeordezijn,zalafhangenvan
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watbetrokkenleerlingnodigheeftenwatonzeschoolkanorganiseren.Hetkandanbijvoorbeeldgaan
omextrahulpmiddelen(bv.dyslexiesoftware)ofomaangepastedoelstellingen,eenspreidingvanhet
lesprogramma.DeschoolwerkthiervoorsamenmethetCLB. 
Als de leerling wegens specifieke onderwijsbehoeften, ziekte, ongeval één of meerdere vakken
(tijdelijk)nietkanvolgen,kandeklassenraadvervangendeactiviteitengeven.Datkanbetekenendat
deleerlingeenvakopeenanderemanierzalbenaderen(bv.meertheoretisch)ofdatdezeeenander
vakzalvolgen. 
In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad de leerling om medische redenen toestaan het
lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te
spreiden.Deklassenraadbeslistdanwelkevakkeninwelkjaarwordengevolgdenzaldezeleerling
ooktussentijdsevalueren. 
Naargelanghetgevalkrijgjedanopheteindevanhet1ste 
leerjaarofopheteindevanhet1steenhet2deleerjaargeenoriënteringsattest,maarenkeleenattest
vanregelmatigelesbijwoning.Tegendatattestkanjenietinberoepgaan. 
3.5.2.Alsdeleerlingeenbijkomendstudiebewijswilbehalen 

Alsdeleerlingeenbijkomendstudiegetuigschriftofdiplomavansecundaironderwijswilbehalen(=
eenbijkomendekwalificatie)kandeklassenraadbeslissenomaandezeleerlingeenvrijstellingtoete
kennen.Datkanenkelopvoorwaardedatdesbetreffendeleerlingdevakkenofleerinhoudenaleerder
heeftgevolgdénalovereenstudiegetuigschriftofdiplomavansecundaironderwijsbeschikt.De
klassenraadbeslistofdezeleerlingindatgevalminderlesurenheeftofdatbetrokkeneeen
vervangendprogrammamoetvolgen. 
3.5.3.Bij(tijdelijke)leermoeilijkheden 
Als de leerling te maken heeft met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad de leerling
toestaanomanderelessenofactiviteitentevolgenommakkelijkerterugaantesluitenbijdeklas.In
principe kan er nooiteenvolledigvakwegvallen,tenzijdeleerlingtijdensdevrijgekomenurenextra
Nederlandskrijgt.Eenaangepastlesprogrammakanenkelindevolgendegevallen: 
● wanneerjehoogbegaafdbentendatisvastgesteldofbevestigddoorhetCLB; 
● wanneer een leerling een tijdelijke achterstand moet wegwerkenomdathij/zijverandertvan
studierichting of tijdens de onderwijsloopbaan de overgang maakte vanuit het buitenlandof
hetFranstaligonderwijs; 
● wanneerdeleerlingalsex-OKAN-leerlingeentijdelijkeachterstandvooréénofmeervakken
moetwegwerken. 
3.6.Deevaluatie 
3.6.1.Hetevaluatiesysteem 
Uitgebreide informatie over het evaluatiesysteem van de school, vindt men in de uitgave ‘Het
schoolwerkplan’. 
Daarin vindtmenbovendiendespecifiekemaatregelen(o.m.inzakeevaluatie)diewordengenomen
bijleerlingenmetbijzondereleerproblemenen/ofleerstoornissen. 
3.6.2.Debeoordeling 
3.6.2.1.Soortenevaluatie 
DeevaluatievanhetDAGELIJKSWERK 
Door die evaluatie geeft de leraar de nodige informatie over bepaalde aspecten van de
studievorderingen–ontwikkelingvandeleerling. 
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Deleraarbepaalthetaantalmondelingeenschriftelijkeopdrachten. 
De leraar kan zonder aankondiging leerstofonderdelen van de lesvoordienindividueelofklassikaal
overhoren. 
Indien de leerling al dan niet gewettigd afwezig is tijdens deze evaluatiemomenten, moet hij/zij in
principedeopdrachtoftoetsafleggenzoalsovereengekomenmetdevakleraarvolgensdeprocedure
beschrevenonder3.1.8. 
Daarnaasthechtenwijookveelbelangaandehoudingtenaanzienvanhetstuderenenhetgedragin
het algemeen. Deze gedragingen (attitudes) registreren wij op het cijferrapport. Naast debehaalde
cijferswordteenattitudepervakvermeld. 
Meerinformatiehieromtrentvindtmenindeuitgave“Hetschoolwerkplan”. 

Deevaluatied.m.v.PROEFWERKEN 
Om na te gaan of deleerlinggrotereleerstofgehelenverwerktheeft,wordenexamensingerichtaan
heteindevanelktrimestervoordeleerlingenvandeeersteendetweedegraad;indecemberenjuni
voordeleerlingenvandederdegraad. 
Voor de leerlingen van de tweede graad (3e en 4e jaar) worden in de week voorafgaand aan de
paasvakantieslechtsvooreenb
 eperktaantalvakkenproefwerkeningericht. 
Voor sommige vakken (vooral in de eerste graad) worden geen proefwerken ingericht. Voor deze
vakkengeldthetsysteemvang
 espreideofpermanenteevaluatie. 
De vakken waarvoor geen proefwerken ingericht worden, worden aan ouders en leerlingen via het
schoolwerkplanmeegedeeld. 

De verhouding DW (dagelijks werk) – PW (proefwerk of examen) is 40-60: 40% van het totale
puntenaantalkangehaaldwordenviahetdagelijkswerk,60%viadeproefwerkenofexamens. 
Dezeverhoudinggeldtvooralleleerjaren. 
Pervakuur/weekzijnerpertrimester50puntentebehalen:20p.DWen30p.PW. 
Voor de vakken die per semester worden geëvalueerd, zijn er in het 1e semester 50 punten per
vakuur/weektebehaleneninhet2e  semester100puntenpervakuur/week. 
Voordevakkenmetgespreideofpermanenteevaluatiekunnenerpertrimester50puntenpervakuur
wordenbehaald. 

Deevaluatied.m.v.KLASSENRADEN 
Opregelmatigetijdstippentijdenshetschooljaarwordenklassenradengeorganiseerd. 

3.6.2.2.Reglementbijdeproefwerken 

Examenrooster 
HetexamenroosterwordttijdigbekendgemaaktviaSmartschool. 
Elkeleerlingnoteerthetdefinitieveexamenroosterinzijn/haarschoolagenda. 

Halve-dagsysteem 
De school gebruikthethalve-dagensysteembijproefwerkenofexamens.Inprincipewordendezein
devoormiddaggeorganiseerd. 
Indienervoorhetafleggenvanhetexamenslechts2urenvoorzienzijn,danwordende2resterende
urenbesteedaanstudie,tenzijandersmeegedeeldvóórdeexamenperiode. 

(Niet)-toegelatenmateriaal 
Alle papieren (examenkopij, blanco antwoordbladen en kladpapier) ontvangt de leerling in het
examenlokaal van de toezichter. De leerling voorziet al dezedocumentenvanhaar/zijnnaam,klas,
datumen geeftzeallemaalafvoorzij/hij hetexamenlokaalverlaat. 
De leerling zorgt ervoor geen enkel document dat verwijst naar de te examineren leerstof, in de
onmiddellijkenabijheidinhaar/zijnbezittehebben. 
Gsm en andere multimediale apparatuur (denk o.a. aan smartwatches, smartphones…),
niet-toegelatenmaterialenenanderehulpmiddelenbevindenzichbuitenhetbereikvandeleerlingdie
examenaflegt. 

Afsprakentijdsduur 
● Deleerlingdientonmiddellijkhetgebouwteverlatenindienhij/zijhetexamenlokaalverlaat. 
● Als de leerling van 1e of 2e graad vroeger klaar is,maghij/zijdeschoolverlatenom11u55.De
leerlingenvande3e graadmogendeschoolverlaten,zodrazijhunexamenshebbenafgelegden
hunexamenkopijhebbenafgegeven. 
● Voor1e  en2e
  graadwordtereenpauzevoorzienvan10u15tot10u30. 
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●
●

Deleerlingenvan1e
  en2e
  graadgevenhunexamenkopijaf: 
vóórdevoormiddagpauze:tenvroegsteom9u45,maarmogendoorwerkentot10u15; 
nadevoormiddagpauze:tenvroegsteom11u45,maarmogendoorwerkentot12u15. 
Voordeleerlingenvande3e graadisergeenvoormiddagpauzevoorzien.Nahetafgevenvande
examenkopij(en) verlaten zij dadelijk het examenlokaal. Zij kunnen bij een schriftelijk examen,
indiennodig,werkentot12u30. 


Meedelenvanresultaten 
● Naeenmondelingexamenwordtergeenevaluatieaandeleerlingmeegedeeld. 
● Voordeschriftelijkeproefwerkengebeurtdatookniet,ooknietaandeouders.Ditgebeurtbijhet
uitdelenvanderapportenenbijdedaartoevoorzieneoudercontacten. 

Besprekenvandeproefwerken 
Deleraarkantijdensdelessenvolgendopdeproefwerken,dezebesprekenindeklas. 

Bewarenvandeexamenkopijen 
Deexamenkopijenwordenbewaardindeschool,enookdetoetsenvandevakkendievoorwerpzijn
vandepermanenteevaluatie. 

Afwezigheidbijproefwerken–zieookpunt3.1en3.6.2.3 
Indiendeleerlingomwillevaneengeldigeredennietkandeelnemenaanéénofmeer 
proefwerken,danmoet deschoolhiervanonmiddellijkopdehoogtegebrachtworden. 
Eenmedisch(bijziekte)ofofficieel(bijanderegeldigeredenen)attestisvereist. 

Telaatbijproefwerken 
Indien de leerling te laat komt voor een proefwerk meldt hij/zij zich aan het onthaal aan. Een
graadcoördinator of een directielid wordt gecontacteerd. De leerling dient het proefwerk in de
resterende tijd af te leggen, tenzij een medeleerling reeds afgegeven heeft én het examenlokaal
verlaten heeft (dit om eventuele fraude te vermijden). Er wordt geen extra examentijd toegekend.
Indien er geen resterendeexamentijdmeeris,ofindieneenmedeleerlingreedsafgegevenheeftén
hetexamenlokaalverlatenheeft,beslistdebegeleidendeklassenraadoverhetverdereverloop.Indien
het laatkomen door een uitzonderlijke individuele situatie veroorzaakt werd: zie Uitzonderlijke
individuelesituatie. 

Andervakingestudeerddangeprogrammeerd 
Wieeenandervakheeftingestudeerddanhetvakdatopdiedaggeprogrammeerdstaat, 
heeftgeenenkelverhaalenmoethetproefwerkafleggendatvoordiedagvoorzienis:het 
examenroosterwordtimmerstijdigmeegedeeld. 

Uitzonderlijkeindividuelesituatie 
Leerlingen kunnen om ernstige redenen (te oordelen door de directie) toestemming krijgen van de
directeur of zijn afgevaardigde om op een andere dan de gangbare manier (andere examenvorm,
gebruik vanhulpmiddelen,aangepastexamentijdstip…)ondervraagdteworden.Ditkanvoortvloeien
uit een begeleidingsplan of uit een uitzonderlijke individuele situatie.Eenbeslissingdienaangaande
wordtgenomeninsamenspraakmetdebegeleidendeklassenraad. 

3.6.2.3.Afwezigheidtijdensdeproefwerken:inhaalproeven 

ExamenperiodevanKERSTMISenPASEN 

● Vooré
 éndagafwezigheid: 
a)moetdeleerlingdenietafgelegdeproef(proeven)afleggenopdeeersteschooldagvolgendopde
laatste dag vanderegulierereeks.Eennietafgelegdschriftelijkexamenlegtmendanschriftelijkaf,
eennietafgelegdmondelingexamenlegtmenmondelingaf. 
b) wie de laatste dag van het examen afwezig is, legt hetexamenaftijdensdeeersteweeknade
kerst-ofpaasvakantietijdensde lesuren. 

● Voorlangdurigeafwezigheid(méérdan1dag):
Deniet-afgelegdeproevenvande1e dagafwezigheidwordenafgelegd zoalsbepaaldondera)-Voor
één dag afwezigheid. De niet-afgelegde proeven van de 2e en volgende dagen worden afgelegd
tijdensdeeersteweeknadekerst-ofpaasvakantie,tijdensdelesuren.Dedirectieorganiseertdeze
inhaalproeveninafspraakmetbetrokkenlerarenenleerlingen. 
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Indienhetaantalafteleggeninhaalexamenstegrootis,beslistdeklassenraadwelkevakkenmoeten
wordenafgelegd. 

ExamenperiodevanJUNI 

● Leerlingenvanhet1e
  totenmethet5e
  jaar. 
a) Bij afwezigheid van één of twee dagen, worden de inhaalexamens steeds afgelegd vóór de
einddeliberatie in de oorspronkelijke volgorde van de reguliere reeks waarbij de proef (of de 2
proeven) van de eerste gemiste examendag wordt (of worden) afgelegd op de eerste schooldag
volgendopdelaatstedagvanderegulierereeksendeproef(ofproeven)vandetweedegemistedag
tijdensdevolgendeschooldag. 
b)Bijafwezigheidvanmeerdantweedagen,wordendegemisteexamensvandeeerstetweedagen
afgelegd zoals bepaald onder a). De resterende niet afgelegde proeven worden in principe als
bijkomendeproefafgelegdaanheteindevandemaandaugustus,nabeslissingvandedelibererende
klassenraad. 

● Deleerlingenvanhet6e
  jaar 
De zesdejaarsleerlingen moeten in principe alle gemisteexamensafleggenvóórdeeinddeliberatie,
ongeachtdedagwaaropzemoetenwordenafgelegd. 
De proef (of proeven) van de eerste gemiste examendag wordt (of worden) steedsafgelegdopde
eersteschooldagvolgendopdelaatstedagvanderegulierereeks. 
Die van de andere gemiste examendagen worden afgelegd in de oorspronkelijke volgorde van de
regulierereeks. 

Dedirectiebeslistoverdetimingenorganisatievandezeinhaalproeveninafspraakmetdelerarenen
betrokkenleerling. 

Niet afgelegde inhaalproeven kunnen verwezen worden naar de zittijd van augustus en afgelegd
wordenalsbijkomendeproef,nabeslissingvandedelibererendeklassenraad. 

3.6.3.Fraude 

Elkgedragwaarmeeeenleerlingprobeerteenjuistebeoordelingvanzichzelfofvaneenmedeleerling
onmogelijk te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken,
plagiaat, het gebruikvanniet-toegelatenmaterialen,techniekenenhulpmiddelen,metopzetafwezig
blijvenopevaluatiemomenten… 

Wanneereenleerlingtijdenseengewonetaakoftoetsbetraptwordtopeenonregelmatigheid,kande
leraarbeslissenaandebetrokkenleerlingvoordietaakoftoetshetcijfer0tegeven. 

Wanneereenleerlingtijdenseenproefofexamenbetraptwordtopeenonregelmatigheid,zalde
persoonmettoezichtdenodigebewijsstukkenverzameleneneenordemaatregelopleggen,zodatde
proefnormaalkanverdergaan.Achterafzalereengesprekmetdebetrokkenleerlinggevoerd
worden.Alsdeleerlingdatwil,kunnendeoudersdaarbijaanwezigzijn.Eenverslagvandatgesprek
wordtdaarnasamenmetdeverklaringvandepersoondietoezichthieldenanderebewijsstukkenaan
deklassenraadbezorgd.Diezaloordelenofhijdeonregelmatigheidalsfraudebeschouwt.De
klassenraaddeeltzijnbeslissingzosnelmogelijkmeeaandeleerlingendeouders,bv.ter
gelegenheidvanderapportuitreiking. 
Hetplegenvanfraudetijdenseenproefofexamenk antotgevolghebbendatdebetrokkenleerling
voordebewusteproefh
 etcijfer0krijgtofdatdebewusteproefnietigwordtverklaard(endeleerling
dusg
 eencijferk rijgtvoordeproef)endatbeslistwordteenbijkomendeproefofeenanderesanctie
toetekennen.Bijernstigevormenvanfraudekanbovendieneentuchtprocedureopgestartworden. 
Alsfraudepasachterafaanhetlichtkomtendeleerlingaleengetuigschriftofdiplomaheeftbehaald,
ishetmogelijkdatdebetrokkenleerlingdeafgeleverdegetuigschriftenendiploma’szalmoeten
teruggeven.Datzalenkelgebeurenwanneerdefraudezoernstigisdatdebehaalderesultatennietig
zijnendebeslissingalsjuridischonbestaandemoetwordenbeschouwd. 
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3.6.4.Meedelenvanderesultaten -Informatiekanalenvoordeouders 
Rapport 
Hetrapportiseenschriftelijkverslagvanhetdagelijkswerk,deresultatenvandeproefwerkenende
attitudes van de leerling. Daardoor is het mogelijk de werkzaamheden van deleerlingopschoolte
volgen, te evalueren, bij te sturen. De leerling laat ieder rapport door de ouders ondertekenen en 
bezorgt het de eerstvolgende schooldagterugaandeklastitularis.Derapportenwordenbewaardin
dedaartoebestemdemap;aanheteindevanhetschooljaarmagmenderapportenmeenemen.De
resulatenvanhetdagelijkswerkkunnendoordeoudersookopgevolgdwordenviaSkore(modulein
Smartschool). 

Informatievergaderingen 
Opgeregeldetijdstippenorganiseertdeschoolcontactenmetdeouders. 

Smartschool 
Smartschoolishétcommunicatiemiddelbijuitstektussenoudersenschoolomkorteen/ofdringende
boodschappenofmededelingenuittewisselen. 

Individuelemogelijkheden 
Individuele mogelijkheden totcontactkrijgendeoudersdooreenuitnodigingviaSmartschoolwaarin
dagenuurvandeouderavondenvermeldworden. 
Erzijnoudercontacteno.a.: 
- tijdensheteerstetrimester/semester 
- nadeproefwerken; 
- aanheteindevanhetschooljaar 
- naaraanleidingvandestudiekeuze. 
De jaarplanning m.b.t oudercontacten, rapporten… wordt in het begin van het schooljaar via
Smartschoolen/ofperbriefaandeoudersmeegedeeld. 

Individueleafsprakenkunnensteedswordengemaakt. 

Leerlingen en ouders kunnen ook zelf vragen om inzagetekrijgeninen/ofuitlegbijdetoetsenen
proevendieafgelegdwerden.Uitzonderlijkkandaarnaeenkopieaangevraagdworden.Datkandoor
schriftelijk contact op te nemen met de directie. De school kan geen gegevens doorgeven die
betrekkinghebbenopmedeleerlingen. 
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3.7.Dedeliberatie 
3.7.1.Hoewerkteendelibererendeklassenraad? 
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan de leerling
hebbenlesgegevenenwordtvoorgezetendoordedirecteurofzijnafgevaardigde. 

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een
leerlingwaaraanhijprivaatlessenofeenschriftelijkecursusheeftgegeven.Hijzalooknietdeelnemen
aandebesprekingvanfamilieledentotenmetdevierdegraad. 

Opheteindevanhetschooljaarishetdedelibererendeklassenraaddiebeslist: 
● ofdeleerlingaldannietgeslaagdis; 
● welkoriënteringsattestofstudiebewijsdeleerlingkrijgt. 

Hijsteuntzichbijzijnbeslissing: 
● opderesultatendiedeleerlingindeloopvanhetschooljaarheeftbehaald; 
● op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het
schooljaar(inclusiefhetaldannietcorrectopvolgenvanvakantietakenenremediëringen); 
● opdemogelijkhedenvoorverderestudie-enberoepsloopbaanvandeleerling. 

Debesprekingenvandedelibererendeklassenraadzijngeheim. 
Dedelibererendeklassenraadzaldeleerlingookeenadviesgevenvoorzijnverdereschoolloopbaan
(ziepunt3.7.3). 
3.7.2.Mogelijkebeslissingen 
Opbasisvandeprestatiesvandeleerlinginhetvoorbijeschooljaarspreektdedelibererende 
klassenraadzichindeeersteplaatsuitoverdeslaagkansenvandedesbetreffendeleerlingin 
hetvolgendeschooljaar:.E
 riseenverschiltussenhet1steleerjaarvandeeerstegraadende 
hogereleerjaren. 

Inhet1ste
  leerjaarvandeeerstegraad: 

● alsdeleerlinggeslaagdis,krijgthij/zijereenoriënteringsattestAwaarindeklassenraadde
leerling 

▪
▪

ofwelzonderbeperkingentoelaattothetvolgendeleerjaar; 
ofweltoelaattothetvolgendeleerjaar,maar 
●
●

nietnaaromhetevenwelkebasisoptieofpakket;en/of 
de leerling in het 2de
 leerjaar verplicht om zijn/haar tekorten bij te
werken(remediëring). 

Dedelibererendeklassenraadbezorgtdeleerlingsamenmetzijn/haar 

rapportdebelangrijksteredenenvoordiebeslissing. 

● als de leerling niet geslaagd is, krijg hij/zij een oriënteringsattest C en kan hij/zij niet
overgaannaareenvolgendleerjaar.Dedelibererendeklassenraadbezorgtdeleerlingsamen
metzijn/haarrapportdebelangrijksteredenenvoordiebeslissing. 

Vanafhet2de
  leerjaarvandeeerstegraad 
●

alsdeleerlinggeslaagdis,krijgthij/zij 
o een oriënteringsattest A, dan wordt hij/zij zonder beperkingen toegelaten tot het
volgendeleerjaar; 
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o

●

eenoriënteringsattestB:deleerlingmagnaarhetvolgendeleerjaarovergaan,maar
nietnaaromhetevenwelkestudierichting.Dedelibererendeklassenraadoordeeltdat
bepaalderesultatentezwakzijnomereenredelijkeslaagkanstehebbenenbezorgt
deleerlingsamenmetzijn/haarrapportdebelangrijksteredenenvoordiebeslissing. 
alsdeleerlingnietgeslaagdis,krijgthij/zijeenoriënteringsattestC.Deleerlingkandanniet
overgaannaareenvolgendleerjaar.Dedelibererendeklassenraadbezorgtdeleerlingsamen
metzijn/haarrapportdebelangrijksteredenenvoordiebeslissing. 


Eenoriënteringsattestisbindend,ookalsdeleerlingvanschoolverandert. 
Overweegtdeleerlingomhetleerjaarovertezitten? 
Voorhetoverzittenvaneenleerjaarheeftdeleerlingmeestaleengunstigadviesvandedelibererende 
klassenraadnodig.Bijeengunstigadviesvandieklassenraadmoetdeleerlingook(eenniet-bindend) 
adviesvragenaanhetCLBdatdeleerlingzalondersteunenindebeslissingomaldannietoverte 
zitten.Datishetgevalvanafhet2de
  leerjaarvandeeerstegraadalsdeleerlingeenoriënteringsattest 
behaaldeenzijn/haarleerjaar(indezelfdeofineenanderestudierichting)wiloverzitten. 

Behaalded
 eleerlinginhet1ste
  leerjaarBeenoriënteringsattestAzonderbeperkingen,dankand
 e
ste
leerlingb
 eslissenomhet1 leerjaarAovertezitten.DedelibererendeklassenraadenhetCLB
kunnendeleerlinghierinadviseren,maarhunadviezenzijnnietbindend. 
Behaalded
 eleerlinginhet2de
  leerjaarvandeeerstegraadendehogereleerjareneen
oriënteringsattestA,dankanhij/zijbeslissenomhetleerjaarovertezittenineenandere
studierichting.IndatgevalmoetdeleerlingaanhetCLBadviesvragenomhem/haartehelpen
beslissenofhij/zijhetleerjaar,ondankszijn/haargunstigresultaat,tochwiloverzittenineenandere
studierichting.Ditadviesisnietbindend.Dedelibererendeklassenraadkand
 eleerlinghierinook
adviseren,maarzijnadviesisditmaalooknietbindend. 
Behaalded
 eleerlingeenoriënteringsattestC,dankanhij/zijweliswaarsteedshetleerjaaroverzitten. 

● Na de eindleerjaren van een graad krijgt de leerling een studiebewijs dat van waarde is in de
maatschappij: 
- eengetuigschriftvandeeerstegraad; 
- eengetuigschriftvandetweedegraad; 
- eenstudiegetuigschriftvanhet2de
  leerjaarvandederdegraadbso; 
- een diploma van secundair onderwijs (opheteindevanhet2de
 leerjaarvandederdegraad
aso/kso/tsoofopheteindevanhet3de
  leerjaarvandederdegraadbso(specialisatiejaar)); 
- eencertificaatvaneenSe-n-Sevandederdegraadkso/tso. 

● Ineenbeperktaantalgevallenkanhetgebeurendatdedelibererendeklassenraadeindjuniover
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of de leerling het leerjaar met vrucht
heeft beëindigd. Hij kan de leerling dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de
zomervakantieomzodenodigegegevensteverzamelen.Tenlaatsteopdeeerstelesdagvanhet
volgendeschooljaarzaldeklassenraadeenbeslissingnemen. 
3.7.3.Hetadviesvandedelibererendeklassenraad 
Dedelibererendeklassenraadkan,zowelbijeenoriënteringsattestA,BofC,eenadviesgevenvoor
deverdereschoolloopbaanvandeleerling.Datadvieskano.a.bestaanuit:
● suggestiesvoordeverderestudieloopbaanvandeleerling(bv.aldannietoverzitten). 
● concretesuggestiesoverdestudie-enwerkmethodeofraadomtekortenofzwakkepuntenweg
tewerken,aldannietondersteunddooreenvakantietaak; 
● een waarschuwing voor een of meer vakken waaraan de leerlinghetvolgendeschooljaarextra
aandachtmoetschenken. 

De klassenraad kan de leerling ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer
tekorten, neemthijtocheenpositievebeslissing.Deleerlingkrijgtéénjaartijdombijtewerken.We
verwachten dat betrokken leerling een merkbare positieve evolutiedoormaakt.Isdatniethetgeval,
danhoudenwedaarhetvolgendeschooljaarrekeningmeebijdeeindbeoordeling. 
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Als de klassenraad van oordeel isdatdeleerlingwelgeslaagdis,maardathetbesteenonderdeel
van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou worden uitgediept of op peil
gehouden,dankanhijdedesbetreffendeleerlingalsstudiehulpeenvakantietaakgeven.Dekwaliteit
vanhetafgeleverdewerkendeernstwaarmeehetuitgevoerdwerd,zijnbelangrijkegegevensvoorde
begeleidendeklassenraadbijhetbeginvanhetvolgendschooljaar. 
3.7.4.Betwistenvandebeslissingvandedelibererendeklassenraad 
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat de leerling of zijn
ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als de leerling niet het meest gunstige
studiebewijsgekregenheeft.Alsdeouders(ofdeleerlingzelfzodra18geworden)nietakkoordgaan
metdebelissing,volgenzedeprocedureinditpunt. 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’ bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen,wettelijkefeestdagenen11julinietme
 egerekend). 

1
Deoudersvrageneenpersoonlijkgesprekaanmetdevoorzittervandedelibererende
klassenraad.Ditgesprekisniethetzelfdealshetoudercontact.Deoudersmoetenditgesprek
uitdrukkelijkschriftelijk(Smartschoolbericht,e-mailberichtofbrief)aanvragen.Datkantenlaatstede
tweededagnadedagwaaropderapportenwerdenuitgedeeld.D
 epreciezedatumvande
rapportuitdelingistevindenindejaarplanning(zieDeelIII–3).Wegevenhetrapportaltijdaande
oudersen/ofaandeleerlingzelfmee,ongeachtdeleeftijdvandeleerling. 

Alsdeleerlingtijdensdezomervakantieuitzonderlijkbijkomendeproevenhebtafgelegd,begintdie
termijnpastelopen,nadatdeschooldeuitgesteldebeslissingheeftmeegedeeld. 
OokdiedatumistevindenindejaarplanningzieDeelIII–3). 

Erisduseentermijnvantweedageno
 meengesprekaantevragen.Deouderskunnenditschriftelijk
aanvragen,bv.viae-mail,ofperbriefaftegevenaanhetonthaalvandeschool.Deouderskrijgen
eenuitnodigingdiedeafspraakbevestigt.Hetoverlegvindttenlaatsteplaatsopdevierdedagnade
dagwaaropderapportenwerdenuitgedeeld. 

Letop:alshetgespreknahetverstrijkenvandetermijnwordtaangevraagd,kunnenwenietmeerop
dievraagingaan. 

Tijdensdatgesprekgevendeoudershunbezwaren.Devoorzittervandedelibererendeklassenraad
verduidelijktaandehandvanhetdossiervandedesbetreffendeleerlingopbasisvanwelkegegevens
deklassenraadzijnbeslissingheeftgenomen. 

Wedelenhetresultaatvanditgesprekmeteenaangetekendebriefaandeoudersmee.Erzijntwee
mogelijkheden: 
● de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van de ouders geen
nieuwebijeenkomstvandedelibererendeklassenraadrechtvaardigen; 
● de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van de ouders het
overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk
samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De ouders ontvangen per
aangetekendebriefhetresultaatvandievergadering. 

Als de ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende
klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de
betwistingbestaan. 

2
Alsdebetwistingnadeeerstefaseblijftbestaan,dankunnendeoudersofdemeerderjarige
leerlingineenvolgendefasemeteenaangetekendebriefberoepinstellenbijh
 etschoolbestuur: 

vzwOnze-Lieve-Vrouwlyceum 
Collegelaan30 

3600Genk 

Wanneer de school open is (op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 9 en 16u en op
woensdagtussen9en12u)kunnendeoudershetberoepbijhetschoolbestuurookaanhetonthaal
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van deschoolpersoonlijkafgeven.Deouderskrijgendaneenbewijsvanontvangstdataantoontop
welkedatumzehethebbeningediend.Wijgevenhetberoepdaarnadooraanhetschoolbestuur.


Diebriefversturenzeofgevenzepersoonlijkopschoolaftenlaatstedetweededagnadataanhen: 
● ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende
klassenraad(wanneerdebetwistebeslissingwerdbevestigd); 
● ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste
gesprekopnieuwisbijeengekomen,maardeoudersnietakkoordgaanmetdebeslissing). 

Erisduseentermijnvantweedagen,diebeginttelopendedagnadatdeaangetekendebriefvande
school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie
boven)wordtgeachtdetweededagnaverzendingtezijnontvangen.Depoststempelgeldtalsbewijs,
zowelvoordeverzendingalsvoordeontvangst. 

Deze termijn van tweedagengeldtookalsdeouderservoorkiezenomhetberoeppersoonlijkafte
gevenopschool. 

Letop:alshetberoeptelaatwordtverstuurdofafgegeven,zaldeberoepscommissiehetberoepals
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. 

Hetberoepbijhetschoolbestuurmoetaandevolgendevoorwaardenvoldoen: 
● hetberoepisofwelperaangetekendebriefverstuurd,ofwelopschoolafgegeven(metbewijsvan
ontvangst). 
● hetberoepisgedateerdenondertekend. 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. 

Weverwachtendaarnaastookdathetberoepderedenenaangeeftwaaromdeoudersdebeslissing
vandedelibererendeklassenraadbetwisten. 

3
Wanneerhetschoolbestuureenberoepontvangt,zalhetschoolbestuurofzijnafgevaardigde
een beroepscommissie samenstellen [zie bijlage 1 van de bijlagen bij het schoolreglement en het
schoolwerkplan, die mee opgenomen wordenindeaparteuitgave“Schoolwerkplan”(indeloopvan
het schooljaar op de website van de school beschikbaar).]. In die beroepscommissie zitten zowel
mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de
delibererende klassenraad) als mensen diedatnietzijn.Hetgaatomeenonafhankelijkecommissie
die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds de leerling en de ouders
uitnodigenvooreengesprek.Dezekunnenzichdaarbijlatenbijstaandooreenvertrouwenspersoon.
Deberoepscommissiekanenkeltijdensde3laatstewekenvanaugustussamenkomen.Hetisenkel
mogelijkomeengesprekteverzettenbijgewettigderedenofovermacht. 

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of
onverenigbaarheidnoodzakelijkzouzijnomeenplaatsvervangeraanteduiden. 

Deberoepscommissiestreeftnaareenconsensus.Wanneerhettochtoteenstemmingkomt,heeftde
groepvanmensendieaandeschoolofhetschoolbestuurverbondenzijnevenveelstemmenalsde
groepvanmensendiedatnietzijn.Devoorzitterisnietverbondenaandeschoolofhetschoolbestuur.
Wanneererbijeenstemmingevenveelstemmenvooralstegenzijn,geeftzijnstemdedoorslag. 

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing
nemen. Devoorzittervandeberoepscommissiezaldegemotiveerdebeslissingbinneneenredelijke
termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met eenaangetekende
briefaandedesbetreffendeoudersmeedelen. 

4
Maarhopelijkkomthetallemaalnietzoverenslaagtdeleerlingerinhetschooljaarsuccesvol
af te sluiten en zijn de leerling en zijn ouders tevreden met het resultaat. Voor elke leerling is dit
succesvanhartetoegewenst! 
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4.

Leefregels,afspraken,ordeentucht 


4.1.Praktischeafsprakenenleefregelsopschool 

4.1.1. Inspraak 
Zie‘Schoolwerkplan’betreffende: 
● Leerlingenparticipatie 
● Schoolraad–vertegenwoordigingvandeleerlingen. 


4.1.2. Hetuniform 

Hetuniformbestaatuit: 
● Voor meisjes: de voorgeschreven rok in Schotse ruit; lengte van de rok: knielengte of langer;
korterdan10cmbovendeknieisniettoegelaten; 














Houd bij de aankoop rekening met de groeilengte in devolgendejaren,wantdeschoolmag
steeds vragen om een langere rok aan te schaffen als bovenstaande richtlijnen niet
gerespecteerd worden. Als hier geen gevolg aan gegeven wordt, kan een leerling steeds
verplichtwordenomviadeschooleenrokmetdecorrectelengtetehuren. 

● Voorjongens/meisjes*:zwartelange(jeans)broek;uitvoering:klassiekesnit.Ditbetekentdathet
dragenvaneenjogging,eensatijnen,linnen,lederen…alsookeengroene,kakiofanderskleurige
broekalsschooluniformnietistoegelaten. 














*Opmerking: 
Meisjesmogendelangebroekdragenvan1decembertot1maart. 
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●
●
●

Jongens mogen de schoolbermuda – aantekopenviahetverkoopkanaalvandeschoolén
met het logo van de school –dragenvanafdeeerstedagnadepaasvakantietot1oktober
(zodradeschoolbermudabeschikbaaris). 
Deze periodes kunnen door de directie aangepast worden naargelang de
weersomstandighedenofomwillevanandereredenen. 
eeneffenwitteof“donkerflessengroene”bloes,hemdofwitte/”donkerflessengroene”shirt(geen
kaki)m
 etkorteoflangemouwen; 
effenwitteofeffen“donkerflessengroene”sokken,kousenofkousenbroek(geenenkelsokkenof
halve sokken); de jongens mogen ook effen zwarte sokken of kousen dragen (idem voor de
meisjesindeperiodewaarindelangebroekgedragenmagworden); 
sportief of klassiek schoeisel. Schoeisel met hoge zolen of hakken evenals strandslippers en
sandalenzijnomveiligheidsredenenniettoegelaten; 
eenjasnaarkeuze. 

●

Tijdens de schooluren en in de schoolgebouwen(ookindegangen)dragendeleerlingenbovende
broek of de rok steeds kleding in uniformkleuren, m.n. "donker flessengroen" en/of "wit"; zonder
opschriften, strepen, (opgenaaide) versiering of “doorkijkeffect” d.w.z.EFFEN(logo’snietgroterdan
eenmuntstukvan2eurozijntoegestaan). 
De jas naar keuze wordt enkel gedragen tijdens de pauzes en voor de eventuele verplaatsingen
tussendegebouwen. 
Effenwitteofeffendonkergroenesjaalsmogenindelokalengedragenworden. 

Ophetterreinvandeschool,indeschoolgebouwen,indeklaslokalenentijdensactiviteitendoorde
school georganiseerd, is het dragen van eenhoofddeksel(o.m.pet,hoed,hoofddoek,hijab,chador
….) niet toegelaten. Bij vriestemperaturen is een muts op het schooldomein toegestaan (niet in de
gebouwen).

Elkeleerling(e)heefteenverzorgdeneenvoudigvoorkomen.Hieronderbehoreno.a.eenverzorgden
natuurlijkkapsel,juweleninbeperktemate,voordemeisjeséénoorringperoor;jongensdragengeen
oorringen. 
Piercingszijnniettoegelaten,zichtbaretattoosevenmin. 
Tijdens de lessen L.O. worden omwille van veiligheidsredenen geen oorringen, juwelen of
polshorlogesgedragen. 

Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding dragen de lyceïsten de voorgeschreven kledij. De turnzak
wordt na iedere les Lichamelijke Opvoeding mee naar huis genomen. Dit voorkomt onaangename
geureninklaslokalenen/ofgangen. 


4.1.3.
Dagelijksegedragscode
-
Ziehiervoorookhetschoolwerkplan. 
●

●

Inenbuitendeschoolleggenonzeleerlingensteedseenhoudingvanrespectenbeleefdheid
aandedagt.a.v.schoolbestuur,directie,leerkrachten,ondersteunendentechnischpersoneelén
tevenst.a.v.hunmedeleerlingen. 

Eerbied en zorgvoordeaanwezigeinfrastructuur(lokalen,meubilair,didactischmateriaal,e.d.)
zijn vanzelfsprekend. Vrijwillige beschadiging wordt streng gesanctioneerd. Zo nodig wordt
betalinggevraagdvanhetbeschadigdegoedofwordtdebeschadiginghersteld. 


● Tussen twee lessen verlaten de leerlingen hun lokalen niet, maar wachten zij rustig op hun
leerkracht. Wanneer zij naar een ander lokaal (gebouw) moeten gaan, dan gebeurt dat via de
kortsteweg.Indegebouwenwordtstilteinachtgenomenomdelessenvanandereklassendieal
bezigzijn,niettestoren. 

● Onze leerlingen respecteren steeds onze spelregels i.v.m. GSM (en alle andere mobiele
apparatengenresmartphone,smartwatch,tablet…) 

Watmag niet: 
- Gebruik vanaf het betreden van het schooldomein tot en met het verlaten van het
schooldomein.  

Uitzonderingen:
-Gebruikbuitendegebouwennaheteindevandelesdag(gestructureerdstudie-uur=les). 
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-Gebruikbuitendegebouwennahetlaatsteexamenvandedag,tijdensdeexamenperiode. 

-Gebruiktijdensdelesompedagogischeredenen,natoestemmingvandeleerkracht.  

ElkeinbreukopdezeregelswordtsowiesoaandeOLC-verantwoordelijkgemeld! 
Bij herhaalde vaststellingen hanteren we begeleidende maatregelen,maatregelenbijschending
van leefregels en/ of tuchtmaatregelen. Leerlingen die hun gsm driemaal gebruiken op de
speelplaatskrijgeneenherstelmoment;leerlingendiehungsmindeklasgebruikenkrijgenbijde
eerstekeeraleenherstelmoment. 

LETOP: 
Tijdensextramuros-activiteitenisgebruikniettoegestaan,tenzijandersgecommuniceerdwordt.
Verplaatsingenvallenookonderextramuros-activiteiten. 

Indienovertredingvóórhet4delesuurwoensdag 
ofindienovertredingvóórhet7delesuur(namiddag)/8stelesuur(dinsdagnamiddag): 

DeafgenomenmobieleapparatenwordendoorhetpersoneelslidbijdeOLC-verantwoordelijkein
bewaringgegeven. 

Opvertoonvanheteigenleerlingenpasjekaneeninbeslaggenomenapparaat 
opheteindevandedagopnieuwbijdeOLC-verantwoordelijkeafgehaaldworden. 

Indienovertredingtijdenshet4delesuurwoensdag 
ofindienovertredingtijdenshet7delesuur(namiddag)/8stelesuur(dinsdagnamiddag): 

De afgenomen mobiele apparaten worden door het personeelslid zelf in bewaring genomen
gedurendedatlesuur.Hetpersoneelslidgeefthetinbeslaggenomenapparaataanheteindevan
hetlesuurterug. 

Het gebruik van de gsm voor geluids-, film- en foto-opnamen op school is strikt verboden. Bij
vaststelling dient de niet-geoorloofde opname te worden verwijderd, gezien dit kan worden
beschouwd als een ernstige inbreuk op de privacy. De gsm/ smartphone wordt dan afgehaald
doordeouders.

● Onze leerlingen dragen elkeschooldaghetuniform.Ditgeldtvooralleschoolactiviteiteninen
buiten de school. Als zij daarmee niet in orde zijn, kan hen de toegang tot de lessen of de
deelname aan de activiteit van die dag ontzegd worden. Alleen de directie bepaalt bij welke
schoolactiviteithetuniformniethoeftgedragenteworden. 

● Sneeuwballen en andere objecten (vb. dennenappels…) gooien op het schooldomein is
omwille van veiligheidsredenen niet toegelaten (uitzondering: sportmateriaal dat via de
uitleendienstuitgeleendkanworden). 

● Onze leerlingen mogenonderelkaargeenhandeldrijven(metuitzonderingvandeverkoopin
hetkadervandoordeschoolgoedgekeurdeprojecten).Ophetschooldomeinmogenleerlingen
ookg
 eenhandelmetderdendrijven(ookhiergeldtbovenstaandeuitzondering). 

● MILIEUBELEID.Wijvoereneenbewustmilieubeleidinonzeschoolvoeren.Daaromverwachten
wijdatalleleerlingenhetsorteerbeleidvandeschoolviadeverschillendegekleurdecontainers
toepassen. 

Hiervoormoeteneveneensvolgenderegelsopgevolgdworden: 
- Boterhammen worden meegebracht in een boterhammendoos, waarop voornaam en naam
vermeldzijn. 
- Aluminiumfolie(zilverpapier)isverboden. 
- Verpakkingspapiertjesvankoekjes,wafels…zijntoegelaten. 
- Herbruikbare drankflesjes (plastic)wordenbijvoorkeursteedsterugmeenaarhuisgenomen;
ophetschooldomeinwordenzesteedsindejuistecontainergeworpen. 
- Blikjesentetrablikjeszijnverboden. 
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4.1.4.

Pestenengeweld 

Systematischvijandiggedragwordtnietgetolereerd. 

Een leerling die gepest wordtofslachtofferisvangeweldofongewenstseksueelgedragopschool,
richtzichindeeersteplaatstotzijn/haarklastitularis.Desgevallendkanhij/zijzichookwendentoteen
ondersteunendpersoneelslid,degraadcoördinatorofeendirectielid. 

Bij de leerlingen die pestgedrag vertonen, zal het orde- en tuchtreglement worden toegepast. In
bepaaldegevallenzullendeouderswordeningelicht. 
Van alle leerlingen diegetuigezijnvanpestgedrag,wordtverwachtdatzijditgedragsignalerenaan
dedirecteurofzijnafgevaardigde. 

Deschoolzalallesinhetwerkstellenompestgedragen/ofgeweldtevoorkomenensamenmethet
slachtoffernaareenoplossingzoeken. 

4.1.5.
Seksueelgrensoverschrijdendgedrag 
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze
school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdendgedrag,vanwelkeaardook.Alseenleerlingmet
vragenzitofzichnietgoedvoeltbijietswatopschoolisgebeurd,kandezeleerlingcontactopnemen
met haar/zijn klastitularis, de graadcoördinator, een ondersteunend personeelslid of een directielid.
OokhetCLBkanhiervoorgecontacteerdworden.Wijzullendaneenmanierzoekenomdezeleerling
tehelpen,zonderteoordelenenmetaandachtvoordeprivacyvanallebetrokkenen. 
4.1.6.

Veiligheidopschool 

Ophetvlakvanveiligheidtreftdeschoolmaatregelenbetreffendebrandpreventie,brandbestrijdingen
evacuatie (inclusief al dan niet aangekondigde evacuatieoefeningen). Zij brengt veilige elektrische
installaties aan.ZijzorgtvoorEHBO-voorzieningen(inclusiefAEDdefibrillators)entreftmaatregelen
m.b.t.deveiligheidophetschooldomeinenindegebouwen.Hetspreektvanzelfdatdeleerlingdeze
inspanningeneerbiedigtendathij/zijzichmeeinzetomdeveiligheidopschooltebevorderen. 
De school doet inspanningen om defecten en storingentevermijdenenoptesporen.Hetisechter
eeniederstaakomdezetesignaleren. 

Deschoolzieteroptoedatiederlidvandeschoolzichveiligkanvoelenindegebouwenenophet
schooldomein. Dit houdt o.m. in dat het verkeer (auto, bromfiets, fiets) op het schooldomein wordt
geweerd.Bromfietsenfietswordenverplichtaandehandgehoudentijdenshetverplaatsenoverhet
schooldomein.Demotorvandebromfietsisuitgeschakeld. 

Deaanwijzingenvanallepersoneelsledeninzakeveiligheid,gezondheidenmilieubeheerdienenstrikt
opgevolgdteworden. 

Debepalingenvanhetreglementvaninwendigeordeinderespectievevaklokalenofdeaanwijzingen
vandevakleerkrachteninzakeveiligheidtijdensdelessendienenstrikttewordenopgevolgd.Bijniet
nalevingervankandeleerlingtijdelijkwordenverwijderduitdeles. 
Dedesbetreffendeafsprakenkunnenwordenopgevraagdbijdevakleerkracht. 

4.1.7.
Gebruikvanschoolsoftwareplatform 
Deschoolzieteroptoedatleerlingen,personeelsledenenoudersopeenverantwoordemaniermet
Smartschoolomgaan. 
In ons Smartschool-charter (zie: https://www.lyceumgenk.be/praktische-info/smartschool-charter/)
vindtiedereenonzeschoolbredeafspraken. 


4.2. P
 rivacy 

4.2.1.Hoeenwelkeinformatiehoudenweoverdeleerlingbij? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de
schoolloopbaanvanelkeleerlingheelwatgegevens,zoalsbijdeinschrijving.Wevragenalleengegevensvan
leerlingenopalsdatnodigisvoordeleerlingenadministratieen–begeleiding.Degegevensdienodigzijnvoor
debegeleidingverzamelenweinhetkadervanonsbeleidopleerlingenbegeleiding(ziepunt3.4). 
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Vooralleverwerkingenvandiezogenaamdepersoonsgegevensishetschoolbestuurverantwoordelijk. 
De persoonsgegevens van onze leerlingen verwerken we met Exact Online, Informat en Smartschool. We
maken met elke softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de
gegevensnietgebruikenvooreigencommerciëledoeleinden. 
Alle leerlingengegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toedatnietiedereen
zomaartoegangheefttotdezeleerlingengegevens.Detoegangisberperkttotdepersonendiebetrokkenzijn
bijdebegeleidingvandeleerlinginkwestie(zoalsdeklassenraad,hetCLBenhetondersteuningsnetwerk). 
WezijnverplichtomjeidentificatiegegevensenjeaanwezighedendoortegevenaanhetAgentschapvoor
onderwijsdiensten(AgODi).Zijcontrolerenonderandereofjeaandeleerplichtwetvoldoetenofjevoldoende
opschoolaanwezigbent. 
Leerlingenenouderskunnenookzelfgegevensopvragendieweoveronzeleerlingenbewaren.Leerlingenen
ouders kunnen inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Men kan foutieve, onvolledige of verouderde
gegevenslatenverbeterenofverwijderen.Ookkanereen(digitale)kopievangevraagdworden.Datkandoor
schriftelijk contact op te nemen via privacy@lyceumgenk.be. We kunnen geen gegevens doorgeven die
betrekkinghebbenopanderen,zoalsmedeleerlingen. 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestandvandeleerlingverwerken,maardatgebeurtenkelmetdeschriftelijketoestemmingvan
deleerlingofdeouders.Dezetoestemmingkanaltijdingetrokkenworden. 
Wijbewarendegegevensvanonzeleerlingenmaximaal1jaarnadatzedeschoolverlatenhebben.Voor
sommigegegevensisereenwettelijkebewaartermijnbepaalddielangerkanzijn. 

Inonzeprivacyverklaringisdezeinformatienogeensopeenrijtjegezet.Dezeprivacyverklaring istevinden
viah
 ttps://www.lyceumgenk.be/privacybeleid. 
Bijvragenoverprivacyrechtenof bezwarentegenbepaaldeverwerkingen,kanercontactopgenomenworden
metInekeVerbiest. 

4.2.2.Watalsdeleerlingvanschoolverandert? 
Als de leerling beslist om van school te veranderen, melden de ouders dit onmiddellijk aan de
directeurofzijnafgevaardigde.Wanneerdeleerlingvanschoolverandert,zaldeschool samenmet
het administratief dossier een aantal gegevens over de schoolloopbaan van deze leerling aan de
nieuwe school doorgeven.Ditheeftalsenigebedoelingdedesbetreffendeleerlingookindenieuwe
school een aangepaste begeleiding aan te bieden. Het gaat om de essentiële gegevens die jouw
studieresultatenenstudievoortgangbevorderen,monitoren,evaluerenenattesteren.Zoweldeleerling
alsdeouderskunnenvragenomdiegegevensintezien.Wegevengeeninformatiedooralsleerling
enoudersdatnietwillen,tenzijwedaartoewettelijkverplichtzijn.Zoisdeschoolverplichtomaande
nieuwe school te melden als een leerling een gemotiveerdverslagofeenverslagheeft.Denieuwe
school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een
verslaggevenwedaarvanookeenkopieaandenieuweschool.Alsleerlingenoudersnietwillendat
webepaaldegegevensdoorgeven,moetditaandedirecteurofzijnafgevaardigdeschriftelijkbinnen
de10kalenderdagennadeinschrijvingineenandereschoolwordengemeld. 
4.2.3Publicatievanbeeldopnamen(foto’s,filmpjes…) 
Wepublicerengeregeldbeeld-en/ofgeluidsopnamesvanleerlingenoponzewebsite,opInstagram,
op Facebook, op YouTube en in onze gedrukteendigitaalverspreidepublicaties.Metdieopnames
willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze
activiteiten.Depersonendiedeopnamesmaken,zullendatsteedsdoenmetrespectvoorwieopdie
beeldenstaat.Weletteneropdatdeopnamesnietaanstootgevendzijn. 

Bijhetbeginvandeschoolloopbaanvanelkeleerlingvragenweomtoestemmingvoorhetmakenen
publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. De toestemming die we via een
toestemmingsformuliervragen,blijftinprincipevoordeheleschoolloopbaangelden.Enkelindienwe
beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan de leerling hebben
gevraagd,vragenweopnieuwtoestemming.Ookalheeftdeleerlingtoestemminggegeven,tochkan
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hij/ zij altijd de toestemming nog intrekken. De leerling kan hiervoor contact opnemen met Ineke
Verbiest. 

We wijzen eropdatdezeprivacyregelsookvoorelkeleerlinggelden.Volgensdeprivacyregelgeving
mag een leerling beeld- en/ of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de
school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij die leerling de
uitdrukkelijketoestemmingheeftvanallebetrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personendiedaarvooreenopdrachtgekregenhebben,
bv.deschoolfotograaf,beeld-en/ofgeluidsopnamesmaken. 

4.2.4.Doorzoekenvanzakken,(school)tassenenlockers(kluisjes) 
Alsdedirectievermoedtdatdeleerlinghetschoolreglementovertreedt,danheeftzehetrechtomde
inhoudvanzakken,een(school)tasofeenlocker(kluisje)inhetbijzijnvandeleerlingtecontroleren. 

4.2.5.Bewakingscamera’s 
De school maakt gebruik van bewakingscamera’s. Zodra iemand het schooldomein betreedt, kan
hij/zij gefilmd worden. Pictogrammen op meerdere plaatsen maken dit duidelijk. Wanneer iemand
gefilmdwerd,maghij/zijvragenomdiebeeldentezien.Hij/zijgeefthierbijvoldoendegedetailleerde
aanwijzingen.Zokunnenwedebetrokkenbeeldenvlotvinden. 
4.2.6.gebruikvansocialemedia 
Wijrespecterendeprivacyvanonzeleerlingen,oudersenpersoneelsledenopsocialemedia. 
Neemtdeleerlingdeelaande(sociale)mediavandeschool,danverwachtenwedathij/zijieders 
privacyrespecteert.Ookverwachtenwedatdeleerlingzichhoudtaandegedragsregelsdiewij 
samenmetdeparticipatieorganenhebbenopgesteld. 

4.3.Gezondheid 

Onze school wil ook actiefkennis,vaardighedenenattitudesbijbrengendiegerichtzijnopdeeigen
gezondheidvandeleerlingendievananderen.Zijwilbewustmeehelpenjongerentebehoedenvoor
overmatig alcoholgebruik, roken, dampen en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen en
ander risicogedrag. Het gebruik van alcohol, tabak, e-rookwaren (cf. dampen, vapen…) en andere
drugsisbijgevolgniettoegelaten. 

4.3.1.Preventiebeleidronddrugsenalcohol 
Vanuithaaropvoedendeopdrachtvoertonzeschooleenpreventiebeleidrondalcoholendrugsen
nodigtzealleschoolbetrokkenpartnersuitaanditbeleidmeetewerken.Z
 ekunnennamelijkeen
ernstiggevaarzijnvoordegezondheidvandeleerlingendievanmedeleerlingen.Oponzeschoolzijn
hetbezit,hetgebruik,hetonderinvloedzijnenhetverhandelenvanallerleigenotmiddelenwaaronder
alcoholendrugsdanookstriktverboden.Wehanterenhierrondeenstappenplan. 
Als de leerling in moeilijkheden geraaktofdreigttegerakenmetdrugs/alcohol,danzalonzeschool
proberen te helpen. Dit neemt echter niet weg datweconformonsherstel-ensanctioneringsbeleid
[punt4.4]sanctieskunnenopleggen.Ditzalo.m.hetgevalzijnwanneerdeleerlingnietmeewerktmet
dit hulpaanbod of wanneer het begeleidingsplan niet wordt nageleefd of wanneer medeleerlingen
aangezetwordentotgebruikofwanneerdeleerlingalcohol/drugsverhandelt. 

4.3.2.Rookverbod 

Opschoolgeldtereenabsoluutenpermanentverbodophetrokenvanproductenopbasisvantabak
ofvansoortgelijkeproducten. 

Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, sisha-pen, heatstick en
pruim-ofsnuiftabakzijnverboden. 

Hetverbodgeldtvoorhetvolledigeschooldomeinm.i.v.deopenplaatsenenaandeschoolpoort. 
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Dit rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert, zoals extra-murosactiviteiten
(zie deel II, punt 2.2). Als een leerling het rookverbod overtreedt,kunnenweeensanctieopleggen
conform ons herstel- ensanctioneringsbeleid[punt4.4].Alsiemandvindtdathetrookverbodbijons
opschoolernstigmetdevoetenwordtgetreden,kanhij/zijbijdedirectieterecht. 

4.3.3.Eerstehulp,hetgebruikvangeneesmiddelenenmedischehandelingenopschool 

4.3.3.1.Eerstehulp 

Deschoolbeschiktovereenverzorgingslokaalwaardeleerlingdeeerstezorgenkankrijgenalsdeze
het slachtoffer wordt van een ongeval of zich onwel voelt. Zo nodig zal de school de hulp van
gespecialiseerdediensteninroepenofdeleerlingzelfnaarhetziekenhuislatenvoeren.Deschoolzal
deoudersofeenanderecontactpersoonzosnelmogelijkverwittigen. 
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke
ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te
voorkomen.Opheteindevanhetjaarwordendegegevensinditregistervernietigd. 

4.3.3.2.Geneesmiddelenenmedischehandelingenopschool 

Geneesmiddelen 

Deleerlingwordtziekopschool 
Indieneenleerlingzichopschoolonwelvoelt,ziekwordtofslachtoffervaneenongevalis, dankan
hij/zijdeeerstezorgenkrijgenaanhetonthaal/leerlingensecretariaat.Deschoolbeschikttevensover
voldoendepersoneelsledendiegeregeldopleidingvolgenomeerstehulpteverstrekken.Mengaatna
of de ouders op de hoogte moeten gebracht worden en of de leerling moet worden afgehaald. In
bepaaldegevallenkaneenziekeleerlingindeziekenkamerverblijven.Uiteraardmagdeleerlingniet
opeigenhoutjenaarhuisgaanzonderdeschoolopdehoogtetebrengen. 

Alsschoolstellenwegeenmedischehandelingenenstellenwijingeengevalgeneesmiddelen
terbeschikking,ookgeenpijnstillers. 
De leerling kan in het onthaal/leerlingensecretariaat ookvoorgeschrevenmedicatienemendiehij/zij
zelfheeftmeegebracht. 
Voor verwachte ongemakken zorgt de leerling of zijnouderszelfvoormedicatie,indienditnodigis.
Hetadviesvandehuisartsishierinbepalend. 
Als er wordt vastgesteld dat een leerlingopeigenhoutjegeneesmiddelengebruiktopeenwijzedie
buitensporiglijkt,zullendeouderswordengecontacteerd. 

Toezichtophetgebruikvangeneesmiddelen 
Het kangebeurendateenleerlingtijdensdeschoolurengeneesmiddelenmoetnemen.Omwillevan
duidelijkdwingenderedenenkunnenoudersvaneenminderjarigeleerlingvragentoeteziendathet
innemen van medicatie stiptgebeurt.Alsdepraktischeuitvoerbaarheidhaalbaaris,zaldeschoolin
de mate van het mogelijke hierop ingaan. De ouders vragen dan een formulier aan, dat zij én de
behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. De school zal dan – indien nodig –
instaanvoordebewaringvandegeneesmiddeleneneroptoeziendatdeleerlingdegeneesmiddelen
stiptneemt.Datwordttelkensgenoteerdineenregister.Opheteindevanhetschooljaarwordende
gegevensindatregistervernietigd. 
Eventueel kan de leerling geholpen worden bij het innemen van geneesmiddelen (bv. bij het
indruppelen), Neemt de leerling het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan worden de
oudersdaarvanopdehoogtegebracht. 

Tijdensmeerdaagseexcursies 
Deleerlingenzijn–conformdeinformatieindereisrichtlijnenvooraf–zelfverantwoordelijkvoorhun
eventuele medicatie. Indien nodig zal onmiddellijk een arts geraadpleegd worden of zullen
hulpdiensteningeschakeldworden. 

Medischehandelingen 

Ouderskunnenonsvragenommedischehandelingentestellen.Wegaandannaofwedegevraagde
handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat met je ouders en je
behandelendeartsofverpleegkundige.Wewerkendaarvoorindividueleafsprakenuit. 
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4.4.Herstel-ensanctioneringsbeleid 

We verwachten dat iedereen op schooldeafsprakenenleefregelsnaleeft.Alsdatniethetgevalis,
kunnenwegebruikmakenvanonsherstel-ensanctioneringsbeleid. 
4.4.1.Begeleidendemaatregelen 
ZieookDeelIII.‘Deopvolgingvanhetgedragvandeleerling’. 
Wanneerhetgedragvandeleerlingdegoedewerkingvandeschoolhindert,kunnenwe(inoverleg
met de leerling en de ouders) een begeleidende maatregel bepalen. Begeleidende maatregelen
kunnenbv.zijn: 
eengesprekmetdeklastitularisen/ofgraadcoördinatoren/ofdirectielid; 
eenbegeleidingskaart(“gelekaart”): 
hierin worden een aantal gedragsregels vastgelegd waarop de leerling zich meer zal moeten
focussen. Aan de desbetreffende leerling zal hierbij de nodige inbreng en
verantwoordelijkheidszin gevraagd worden. Op die manier wil de school deze leerling helpen
haar/zijngedragaantepassen. 
eenbegeleidingscontract(opvolgingsfiche=“oranjekaart”): 
deleerlingkrijgtdekansomzelfafsprakenvoortestellenwaarhij/zijmeeverantwoor- 
delijkvooris.Eenmaaldezeovereenkomstisafgesloten,zalhetbegeleidend 
personeelslidsamenmetdeleerlingdeafsprakenopvolgenmetalsdoeldeduidelijk 
verstoordesamenwerkingmetpersoneelsledenenmedeleerlingeninpositievezin 
omtebuigen. 
Met deze overeenkomst wordt duidelijk gemaakt dat de begeleide leerling eenbepaaldgedrag
niet meer kan stellen. Indien de leerling hieraan onvoldoende gevolg geeft, kan mogelijk een
tuchtmaatregelhetgevolghiervanzijn. 
een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (kortweg: NAFT).Tijdens dittrajectwerkenwesamen
metjouaanjegedrag.Datkantijdensdelessengebeuren.Westartendittrajectopinsamenspraak
metjouenjeouders. 

4.4.2.Herstel 
Vanuiteencultuurvanverbondenheidwillenwebijeenconflictopdeeersteplaatsinzettenopherstel.
We nodigen debetrokkenensteedsuitomnatedenkenoverwaterisgebeurdenomhierovermet
elkaaringesprektegaan.Herstelgerichtemethodiekenkunnenzijn: 
● eenherstelgesprektussendebetrokkenen; 
● eenherstelcirkelophetniveauvandeleerlingengroep; 
● eenbemiddelingsgesprek. 

4.4.3.Maatregelenbijschendingvanleefregels 
4.4.3.1.Wanneerkandeleerlingeenm
 aatregelbijschendingvanleefregelskrijgen? 
Als de goede werking van de school verhinderd of het lesverloop verstoord wordt, kan er een
maatregel bij schending van leefregels worden genomen en/of kunnen er bindende gedragsregels
wordenvastgelegdineengeschrevenbegeleidingsplan.Dezemoetenertoebijdragendatdeleerling
zijn gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen
opnieuwmogelijkwordt. 
Wanneer deleerlingdeleefregelsvandeschoolschendt,kanelkepersoondiedaartoegemachtigdis
doorhetschoolbestuurenopdatmomenttoezichtuitoefent,deleerlingeenmaatregelbijschending
vanleefregelsopleggen. 
Tijdens een maatregel bij schending van leefregels blijft de leerling op school aanwezig. Een
maatregelbijschendingvanleefregelsraaktnietaanzijnrechtopstudiebekrachtiging. 

4.4.3.2.Welkem
 aatregelenbijschendingvanleefregelszijner? 
●
●
●
●

verwittiging; 
strafwerk; 
een(milieugerichte)doeopdrachtopschool; 
een tijdelijke verwijdering uit de les indien het gedrag het normale lesverloop verhindert: de
leerlingmeldtzichdanbijdeOLC-medewerker(bijafwezigheidvandeOLC-medewerkeraanhet
onthaal); 
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hersteluurdatkanwordeningerichttijdensdemiddagpauzes,opdinsdagtijdenshet8ste
 lesuurof
opwoensdagnamiddag.DeouderswordenopdehoogtegebrachtviaSmartschoolen/ofperbrief. 
● strafstudieopeenvrijenamiddagofvrijedag:naschriftelijkemededelingaandeouders(deduur
vandestrafstudieisafhankelijkvandeaardendefrequentievanovertreding); 
● een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens
maximaaléénlesdag(=pedagogischeschorsing). 
● geendeelnameaanfacultatievemeerdaagsereizen(bv.Londen,Parijs,Italië,Compostela…) 

Tevens: 
●

●

debegeleidingskaart:zie‘Begeleidendemaatregelen’; 
hetbegeleidingscontract:zie‘Begeleidendemaatregelen’; 
eentime-out(NAFT):zie‘Begeleidendemaatregelen’. 

Tegengeenenkelem
 aatregelbijschendingvanleefregelsiserberoepmogelijk. 


●
●

4.4.4.Tuchtmaatregelen 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’ bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). De aanduiding * in de tekst verwijst
naarvoorgaandezin. 
4.4.4.1.Wanneerkandeleerlingeentuchtmaatregelkrijgen? 
Wekunnenbeslissenomdeleerlingeentuchtmaatregelopteleggenwanneerdezedeleefregelsvan
de school in diemateschendtdathetgedragvandedesbetreffendeleerlingeengevaarofernstige
belemmeringvormtvoordegoedewerkingvandeschoolofvoordefysiekeofpsychischeveiligheid
enintegriteitvanmedeleerlingen,personeelsledenofanderen.Datzalbv.hetgevalzijn: 
● alsdeleerlingooknabegeleidendemaatregelenenmaatregelenbijschendingvanleefregelsde
afsprakenopschoolnietnakomt; 
● alsdeleerlingernstigeofwettelijkstrafbarefeitenpleegt; 
● alsdeleerlinghetpedagogischprojectvanonzeschoolingevaarbrengt. 

4.4.4.2.Welketuchtmaatregelenzijner? 
Deleerlingkantijdelijkuitgeslotenwordenuitde lessenvooréén,meerofallevakkenvoormaximaal
15schooldagen(ziepunt4.4.4.);deleerlingkandefinitiefuitgeslotenwordenuitdeschool. 

4.4.4.3.Wiekaneentuchtmaatregelopleggen? 
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve
uitsluiting overweegt,vraagthijvoorafhetadviesvandebegeleidendeklassenraad.Iemandvanhet
begeleidendeCLBzalookindieklassenraadzetelen.Hetadviesvandeklassenraadmaaktdeeluit
vanhettuchtdossier. 
4.4.4.4.Hoeverloopteentuchtprocedure? 
Eentuchtprocedureverlooptalsvolgt: 
●
●
●

●

●

Dedirecteurofzijnafgevaardigdenodigtdeleerlingendeoudersmeteenaangetekendebrief
uitopeengesprekwaarzijgehoordzullenworden. 
Vóórdatgesprekkunnendeleerlingendeoudersopschoolhettuchtdossierkomeninkijken. 
Het gesprek zelfvindttenvroegsteplaatsopdevierdedag*naverzendingvandebrief.De
poststempelgeldtalsbewijsvandedatumvanverzending.Deleerlingendeouderskunnen
zichtijdensditgespreklatenbijstaandooreenvertrouwenspersoon.Eenpersoneelslidvande
schoolofvanhetCLBkanbijeentuchtprocedurenietoptredenalsvertrouwenspersoonvan
deleerlingendeouders. 
Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigdedeoudersbinneneentermijnvan
drie dagen* met een aangetekende brief op de hoogtevanzijnbeslissing.Indiebriefstaat
ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een
definitieve uitsluiting vermeldt de brief ook hoe de ouders vandeleerlinginberoepkunnen
gaantegendiebeslissing(ziepunt4.4.4.5.). 
Inuitzonderlijkesituatieskandeleerlingpreventiefgeschorstworden(ziepunt4.4.4.4.7.). 
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4.4.4.5.Kandeleerlinginberoepgaantegeneentuchtmaatregel? 
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen de ouders of de leerling zelf (van zodra deze 18 is)
beroepaantekenen.Ooktijdensdeberoepsprocedureblijftdetuchtmaatregelvankracht. 
Deberoepsproceduregaatalsvolgt: 
●

Deoudersdienenmeteenaangetekendebriefberoepinbijh
 etschoolbestuur: 

vzwOnze-Lieve-Vrouwlyceum 
Collegelaan30 
3600Genk 

of 

Wanneer deschoolopenis(tussen9en16uopmaandag,dinsdag,donderdag,vrijdagen
tussen9en12uopwoensdag),kunnendeoudershetberoepbijhetschoolbestuurookaan
het onthaal van de school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van
ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep
daarnadooraanhetschoolbestuur. 


●

Deaangetekendebriefmoettenlaatsteverstuurdwordenopdevijfdedagnadatdebeslissing
vandedefinitieveuitsluitingvandebetrokkenleerlingwerdontvangen.Erisduseentermijn
van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt
geachtdederdedagnaverzendingtezijnontvangen.Depoststempelgeldtalsbewijs,zowel
voor de verzending als voor de ontvangst. Deze termijn van vijf dagen* geldt ook als de
ouderservoorkiezenomhetberoeppersoonlijkaftegevenopschool. 

Letop:alshetberoeptelaatwordtverstuurdofafgegeven,zaldeberoepscommissiehetberoepals
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. 

●

Hetberoepbijhetschoolbestuurmoetaandevolgendevoorwaardenvoldoen: 

°hetberoepisofwelperaangetekendebriefverstuurd,ofwelopschoolafgegeven(metbewijs
vanontvangst); 
°hetberoepisgedateerdenondertekend. 
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. 
Weverwachtendaarnaastookdathetberoepderedenenaangeeftwaaromdeoudersdedefinitieve
uitsluitingbetwisten. 
●

Wanneerhetschoolbestuureenberoepontvangt,zalhetschoolbestuurofzijnafgevaardigde
een beroepscommissie samenstellen (zie ook Bijlage 1 bij het schoolreglement) . 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 diede
klacht van leerling en ouders grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve
uitsluitingheeftuitgesproken,zalnooitdeeluitmakenvandeberoepscommissie,maarzalwel
gehoord worden. De beroepscommissie zal ook steeds de leerlingenhaar/zijnoudersvoor
dat gesprek uitnodigen. Leerling en ouders kunnen zich 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 leerling en ouders het tuchtdossieropnieuw
inkijken. 


Hetgesprekgebeurttenlaatstetiendagen*nadathetschoolbestuurhetberoepheeftontvangen.Die
termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat
schoolvakantiesnietmeetellenbijhetberekenenvandetermijn.Dezittingvandeberoepscommissie
kanweltijdenseenschoolvakantieplaatsvinden. 
Deberoepscommissiestreeftnaareenconsensus.Wanneerhettochtoteenstemmingkomt,heeftde
groepvanmensendieaandeschoolofhetschoolbestuurverbondenzijnevenveelstemmenalsde
groepvanmensendiedatnietzijn.Devoorzitterisnietverbondenaandeschoolofhetschoolbestuur.
Wanneererbijeenstemmingevenveelstemmenvooralstegenzijn,geeftzijnstemdedoorslag. 
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De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwelbevestigen,ofwelvernietigen.Devoorzitter
vandeberoepscommissiezaldegemotiveerdebeslissingbinneneentermijnvanvijfdagen*meteen
aangetekendebriefaandeoudersmeedelen.Debeslissingisbindendvoorallepartijen. 
4.4.4.6.Anderebelangrijkeinformatieoverdetuchtprocedure: 
We zorgen ervoor dat de ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die
mogelijkeenrolzullenspelenbijdebeslissingovereentuchtmaatregel.Anderegegevenskunnenniet
gebruiktworden. 
Buitenstaanders mogen het desbetreffend tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer de ouders
schriftelijktoestemminggeven. 
Hettuchtdossiervanbetrokkenleerlingkannietdoorgegevenwordenaaneenandereschool. 
Alsdeleerlingdefinitiefwordtuitgeslotenvóórheteindevanhetschooljaar(d.i.31augustus),blijftde
leerling bij ons administratief ingeschreven tot de inschrijving in een andere school. We zullen de
leerlingsamenmethetCLBhelpenbijhetzoekennaareenandereschool. 
●

Wanneer de leerling en de ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere
school,kunnenwedeleerlingadministratiefuitschrijven. 
● Wanneer de leerling 18 is, kunnen we deze leerling vanaf de 10de lesdag na de definitieve
uitsluitingadministratiefuitschrijven. 
Als de leerling naeentuchtproceduredefinitiefwerduitgesloten,kunnenweeennieuweinschrijving
vandezeleerlingweigerentijdenshetzelfdeschooljaarentijdensdetweevolgendeschooljaren. 
4.4.4.7.Watiseenpreventieveschorsing? 
Een preventieve schorsing houdt in dat de leerling in afwachting vaneeneventueletuchtmaatregel
niet in de lessen of opschoolwordttoegelaten.Diebewarendemaatregelkaninheeluitzonderlijke
situatiesinhetkadervaneentuchtproceduregebeuren: 
● bij zwaregedragsmoeilijkhedendiekunnenleidentotdedefinitieveuitsluiting; 
● wanneer de aanwezigheid van desbetreffende leerling op school een gevaar of ernstige
belemmeringvormtvoorzichzelf,voormedeleerlingenofvoorpersoneelsledenvandeschool. 

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen.
Uitzonderlijkkandepreventieveschorsingeenmaalverlengdworden. 

Alleen de directeur ofzijnafgevaardigdekandeleerlingpreventiefschorsen.Hijdeeltdiebeslissing
schriftelijk en kort gemotiveerd aan de ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de
tuchtprocedurewordtopgestart. 

4.4.5.Opvangopschooltijdenseentuchtmaatregel 
Wanneer de leerling preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordtuitgesloten,zullenwesteedsmeedelenofdeleerlingtijdensdieperiodewelofnietop
school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of eendefinitieve
uitsluitingkunnendeoudersookzelfvragenomhundochter/zoonopschooloptevangen.Wevragen
datdeoudersdatschriftelijkdoen,samenmetderedenenvanhunvraag.Alswenietingaanophun
vraag,zullenwijoponzebeurtookschriftelijkaangevenwaaromwedatnietdoen.Alswewelopde
vraagingaan,zullenwevoorafenkelepraktischeafsprakenmakenmetdeleerlingendeouders. 

4.5

Klachtenregeling 

Deoudersofdeleerlingzelfhebbendemogelijkheidomtereagerenwanneerzijontevredenzijnmet
beslissingen,handelingenofgedragingenvanhetschoolbestuurofdepersoneelsledenvandeschool,
of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact
opnemenmetdevoorzittervanhetschoolbestuurofdedirecteur. 
Samen met de ouders wordt dan naareenafdoendeoplossinggezocht.Alsdatwenselijkis,kanin
onderling overleg een beroep gedaan worden op een professionele conflictbemiddelaar om toteen
oplossingtekomen. 
Alsdezeinformelebehandelingniettoteenoplossingleidtdievoordeoudersvolstaat,dankunnenzij
hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door
Katholiek Onderwijs Vlaanderenaangesteldomklachtenvanleerlingenenoudersovergedragingen
en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen enhetnietnemenvanbeslissingenvan/door
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hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Dit moet gebeuren via een aangetekende brief. Het
correspondentieadresis: 
Klachtencommissie 
t.a.v.devoorzittervandeKlachtencommissie 
Guimardstraat1 
1040Brussel 

Eenklachtkantevenswordeningediendpere-mailviaklachten@katholiekonderwijs.vlaanderenofvia
het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie:
https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/. 

Decommissiezaldeklachtenkelinhoudelijkbehandelenalszeontvankelijkis,datwilzeggenalsze
aandevolgendevoorwaardenvoldoet: 
● De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geledenhebben
plaatsgevonden.Werekenenvanafdelaatstegebeurteniswaaropdeklachtbetrekkingheeft. 
● De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds
onbevooroordeeldenobjectiefbehandelt,betrektzeallepartijen,dusookhetschoolbestuur. 
● Deklachtmagnietgaanovereenfeitoffeitendiedeklachtencommissiealheeftbehandeld. 
● De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hunklachtten
minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het
schoolbestuurdekanshebbengegevenomzelfopdeklachtintegaan. 
● De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken
vallennietonderhaarbevoegdheid: 
- klachtenoverfeitendiehetvoorwerpuitmakenvaneengerechtelijkeprocedure(bv.diebetrekking
hebbenopeenmisdrijf); 
- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende
decreten,besluiten,ministriëleomzendbrievenofreglementen; 
- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen
maatregeleninhetkadervanzijnontslag-,evaluatie-,oftuchtbevoegdheidt.a.v.personeelsleden; 
- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv.
inschrijvingen,debijdrageregeling,dedefinitieveuitsluiting,eenevaluatiebeslissing…). 

HetverloopvandeprocedurebijdeKlachtencommissieisvastgelegdinhethuishoudelijkreglement
datbeschikbaarisviaw
 ww.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steedsbijhet
schoolbestuur.TegeneenadviesvandeKlachtencommissiekanmennietinberoepgaan. 

Bijeenklachtwordtvanallebetrokkenensteedsdenodigediscretieensereniteitverwacht. 
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DeelIII–Informatie 
Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement.Wanneerdatnodigis,kunnenweinformatieinditdeelindeloopvanhetschooljaar
wijzigen,eventueelnaoverlegbinnendeschool. 

1

Wieiswie? 

1.1.Schoolorganisatie 
Zie schoolwerkplan I.1 én bijlage 1 van de bijlagen bij het schoolreglement en het
schoolwerkplan, die mee opgenomen worden in de aparte uitgave “Schoolwerkplan” (in de
loopvanhetschooljaaropdewebsitevandeschoolbeschikbaar). 

1.2.HetVrijCLB–RegioGenk 
Zie bijlage 2 van de bijlagen bij het schoolreglement en het schoolwerkplan, die mee
opgenomen worden in deaparteuitgave“Schoolwerkplan”(indeloopvanhetschooljaarop
dewebsitevandeschoolbeschikbaar). 
HetCentrumvoorLeerlingenbegeleiding(CLB)heeftalsopdrachtomleerlingentebegeleideninhun
functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier
domeinen: 
–

hetlerenenstuderen; 

–

deonderwijsloopbaan; 

–

depreventievegezondheidszorg; 

–

hetpsychischensociaalfunctioneren. 

Onze school wordt begeleid doorVCLBregioGenk,Zevenbonderstraat80,3600Genk.Samen
met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding
vastgelegd.Dieafsprakenzijnookbesprokenopdeschoolraad.Deleerlingendeouderskunnen
ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en
discreet. 
Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende vanvastgesteldenoden,vragenvandeleerling,de
oudersofdeschool.AlswijaanhetCLBvragenomeenleerlingtebegeleiden,zalhetCLBeen
begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling daarmee instemt.
Vanaf de leeftijd van 12 jaargeldtdateenleerlinginprincipevoldoendeinstaatisomditsoort
beslissingenzelfstandigtenemen(eenleerlingwordtdanmetanderewoordenbekwaamgeacht).
Isdatniethetgeval,danisdeinstemmingvandeoudersnodig.Deleerlingendeoudersworden
inelkgevalzoveelmogelijkbetrokkenbijdeverschillendestappenvandebegeleiding. 
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 schoolopdehoogtebrengen
vanbepaaldebehoeftenvandeleerlingen.DaarnaastbiedthetCLBversterkingaandeschoolbij
problemenvanindividueleleerlingenofeengroepleerlingen. 
Wij wisselenopcontactmomentenenkeldiegegevensoverdeleerlinguitdienodigzijnvoorde
begeleiding op school. De oudersofdeleerling(inprincipevanaf12jaar)moetentoestemming
gevenbijhetdoorgevenvaninformatieverzamelddoorhetCLB.HetCLBlegtvoorelkeleerling
diehetbegeleidtééndossieraan.DeCLB-medewerkerhoudtdaarbijrekeningmetderegelsover
zijnberoepsgeheimendebeschermingvandeprivacy.Voormeerinformatieoverdeinhoudvan
het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan er contact
opgenomenwordenmethetCLBwaarmeewijsamenwerken. 
HetCLBmaaktvoorelkeleerlingéénmultidisciplinairdossier(=CLB-dossier)aanvanzodraeen
leerlingeeneerstekeerisingeschrevenineenschool.Alseenleerlingkomtvaneenschooldie
samenwerkt met een ander CLB,zalhetCLB-dossier10werkdagennadeinschrijvingbezorgd
worden aanVCLBregioGenk.Deleerlingofdeoudershoevendaarzelfnietsvoortedoen.Bij
eeninschrijvingvooreenvolgendschooljaarwordthetdossierpasna1septemberovergedragen. 
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Als een leerling niet wil dat zijn/ haar dossier wordt overgedragen, moeten de leerling of de
oudersdatbinneneentermijnvan10werkdagennadeinschrijvingschriftelijklatenwetenaanhet
vorigeCLB.HetadresvandatCLBkanbekomenwordenbijdehoofdzetelvandeCLB’sofinéén
van de vestigingenvanhetVCLBregioGenk,Zevenbonderstraat80,3600Genk.Menkanzich
echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens engegevensinhetkader
van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen engegevensinhetkader
van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of
verslag kan men zich niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen
bijgehoudeninIRIS-CLBonline. 

Deleerlingendeouderskunnenzichnietverzettentegen: 
–

debegeleidingvanspijbelgedrag; 

–

collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.
besmettelijkeziekten. 

–

dehogervermeldesignaalfunctieendeondersteuningvanhetCLBaandeleerkrachtenop
schoolbijproblemenvanindividueleleerlingenofeengroepleerlingen. 

Als de ouders of de leerling (in principe vanaf twaalf jaar) bij eenverplichtmedischonderzoek
bezwaarhebbentegeneenbepaaldemedewerkervanhetCLB,kanmeneenaangetekendebrief
sturennaardedirecteurvanhetCLB.Menmoetdanwelbinneneentermijnvannegentigdagen
dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere
arts. In dat laatste geval zullen de ouders welzelfdekostenmoetenbetalen.Deleerlingofde
ouders bezorgenbinnenvijftiendagennadedatumvanhetonderzoekhiervaneenverslagaan
debevoegdeCLB-artsvanhetCLBdatonzeschoolbegeleidt. 
Viawww.clbchat.bekaneenouderofeenleerlinganoniemeenvraagstellenofzijn/haarverhaal
vertellen aan een CLB-medewerker.Alleinformatieendeopeningsurenvandechat:zieeerder
vernoemdewebsite. 

1.3.hetondersteuningsnetwerk 

Onzeschoolisaangeslotenbijhetondersteuningsnetwerk 
Limburg,zorgloketGenk-Maasland: 
Contact:T089/761208&E-mail:z orgloket.genkmaasland@katholiekonderwijs.vlaanderen 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je
terechtbijvolgendaanspreekpunt:directeureerstegraad. 

2

Studieaanbod 

2.1.DeorganisatievormvanhetOnze-Lieve-Vrouwlyceum 
Het Onze-Lieve-Vrouwlyceum bestaat uit een eerstegraadschool (schoolnummer 125393) en een
zesjarige school (schoolnummer 125401). Beide instellingen vormen een organisatorisch en
pedagogischgeheel. 
De directeur van de eerstegraadschool draagt tevens mee de verantwoordelijkheid over de eerste
graadvandezesjarigeschool. 
De directeur van de zesjarige school fungeert als algemeen directeur van beideinstellingenenhet
internaat. De algemeen directeur, de adjunct-directeur en de directeur van de eerstegraadschool
vormen samen het directieteam van het Onze-Lieve-Vrouwlyceum. De algemeen directeur, de
adjunct-directeur, de directeur van de eerstegraadschool, de internaatsbeheerder, de econoom, de
huismeesterendegraadcoördinatorenvandetweedeendederdegraadvormendedirectieraadvan
hetOnze-Lieve-Vrouwlyceum. 
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2.2.Watbiedenwijaan? 
Meer informatie over de structuur en de organisatie van ons onderwijsaanbod vindt men via:
www.lyceumgenk.be. 

Aanonzeschooliseeninternaatvoorjongensenmeisjesverbonden(72kamers).Hetinternaatkent
eeneigenhuishoudelijkreglementdathetdagelijkslevenaldaaringoedebanentrachtteleiden.Het
schoolreglement is van toepassing op de interne leerlingen vanaf het ogenblik dat zij aan het
schoolleven participeren. Op basis van één der genoemde reglementen kunnen, indiennodig,voor
interne leerlingen maatregelen worden genomen waardoor verdere participatie aan het
internaatslevenen/ofschoollevenonmogelijkwordt. 

3

Jaarkalender 

Overzichtmetalleactiviteiten:zieSmartschool+schoolwebsite. 
Datavanderapportuitreikingen:ziebriefen/ofSmartschooltijdensdemaandseptember. 
Vrijedagen-Vakantieperiodes:ziebriefbijeindrapportjuni/briefbijinschrijving(nieuweleerlingen)
en/ofSmartschool. 

4

Hetadministratiefdossiervandeleerling 

Deoverheidcontroleertaandehandvanhetadministratiefdossiervandeleerlingofdeleerlingaande
wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ookvanhetallergrootstebelangdatwezovlug
mogelijkoverdejuistegegevensbeschikken. 
De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het
trouwboekje van de ouders, de identiteitskaart van de leerling, een uittreksel uit bevolkings-,
vreemdelingen-ofwachtregister… 
De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van
basisonderwijs)deleerlingbehaaldheeft. 

5

Bijwiekandeleerlingterechtalshij/zijhetmoeilijkheeft?



Wanneer de leerling het om de een ofandereredenwatmoeilijkerheeft,wilonzeschoolhaar/hem
helpendemoeilijkhedenteboventekomen.Daarvoorkanhij/zijterechtbijlerarenenopvoedersmet
eenluisterendoor.Ookdeschoolinterneleerlingenbegeleidingiseromdeleerlingverdertehelpen. 

5.1. Hetgaatoverdeleerling 
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét de leerling.Erzullennooitbeslissingenoverhet
hoofd genomen worden. Het kan zijn dat we aanraden deoudersteinformeren.Datbesprekenwe
dansamenmetdeleerling.Weproberensteedstedoenwatvoorhem/haarhetbesteis,maarhouden
daarbijookrekeningmetwathetbesteisvooranderen. 

5.2. Geengeheimen 
Erzijntweesoortenvangeheimhoudingindebegeleiding:d
 iscretieplichtenb
 eroepsgeheim. 

Watisdit? 

In de school kan de leerling of ouder praten met allerlei personeelsleden zoals leraren,
ondersteunendepersoneelsledenendirectie.Zijhebbeneendiscretieplichtengaandusvertrouwelijk
ommetdeinformatiedieaanhenwordtverteld,maarzekunnennietbelovendatalleswataanhen
wordtverteldgeheimblijft.Watdeleerlingofoudervertelt,wordtsomsbesprokenmeteenlidvanhet
directieteamofindecelleerlingenbegeleiding. 

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om altijd
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toestemmingtevragenvoorerietskandoorverteldworden.BijeenCLB-medewerkerkanmenerdus
oprekenendatdepersoonlijkeinformatiegeheimblijft. 


5.3.Eendossier 
Dooreenberoeptedoenoponzeleerlingenbegeleiding,stemtdeleerlingenouderermeeindatwe
relevante informatie bijhouden in het leerlingendossier. Men zal
begrijpen dat een
leerlingenbegeleider nietalleskanonthoudenendathetnodigisbelangrijkeinformatieschriftelijkbij
te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel
leerlingenbegeleiding toegang. Er zal samenwordenbekekenwelkeinformatiewordtopgenomenin
hetdossier.Deleerling/oudermagsteedsinzagevrageninenuitlegoverdegegevensdiewevanhen
verkregenendiewenoteerdeninhetdossier.Omeenoplossingtevinden,ishetsomsnoodzakelijk
teoverleggenmetanderen.Indematevanhetmogelijkezullenwedeleerlingofouder(s)hiersteeds
overinformeren. 

5.4.Decelleerlingenbegeleiding 
Om de leerlingopeengoedemaniertebegeleiden,werkendeleerlingenbegeleidersinonzeschool
samen in een cel leerlingenbegeleiding. Zij bespreken in deze vergadering de moeilijke situaties
waarmee sommige leerlingen te kampen hebben enzoekensamenmetdeCLB-medewerkersnaar
oplossingen. 

5.5.Deleraren 
Soms is het noodzakelijkdatweookdelerareninformerenoverdesituatievaneenleerling.Alswe
datnoodzakelijkvinden,zalditsteedsmetdeleerlingofouder(s)wordenbesproken.Ookdeleraren
enanderepersoneelsledendiewerdengeïnformeerdmoetenvertrouwelijkomgaanmetdeinformatie
diehenwerdbezorgd. 

6

Waarvoorisdeleerlingverzekerd? 

De school heeft voor iedere leerling een schoolpolis “lichamelijke ongevallen” afgesloten.
Desgevallend dient de lichamelijke schade gemeld aan het verantwoordelijke lid van het
ondersteunendpersoneel. 
Zij behartigt de afwikkeling van het ongevaldossier en legt de contacten met de
verzekeringsmaatschappijm.n. VerzekeringenR.SWINGS–KBC,Tervuursesteenweg,41 
3060Bertem-Tel.016/499299. 

Materiëleschadewordtnormaalgeziennooitvergoed. 

7

Vrijwilligerswerkvoordeschool 

7.1.Vrijwilligers–organisatienota(wetvan3juli2005) 
Devrijwilligerswetlegteenaantalverplichtingenopaandeorganisatiesdievrijwilligerstewerkstellen.
Ook onze school maakt bij de organisatie vanverschillendeactiviteitengebruikvanvrijwilligers.Wij
kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet
verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke
leerlingenelkeoudereenschoolreglementontvangtofkanraadplegenenvoorakkoordondertekent,
kiest de school ervooromdeorganisatienotainhetschoolreglementoptenemen.Opdiemanieris
iedereenopdehoogte. 

7.2.Organisatie 
Devzw Onze-Lieve-Vrouwlyceum,Collegelaan30-3600 Genk. 
Maatschappelijk doel: een katholiek geïnspireerd en pedagogisch verantwoord onderwijsmilieu
uitbouwen. 
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7.3.Verzekeringen 

Verplichteverzekering 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid(metrechtsbijstand),metuitzonderingvandecontractueleaansprakelijkheid,vande
organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC Verzekeringen
R.SWINGS.Depolisligtterinzagebijdeeconoom. 
Deorganisatieheefteenverzekeringscontractafgeslotentotdekkingvandelichamelijkeschade(met
rechtsbijstand) die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op weg naar-envandeactiviteiten.Hetverzekeringscontractwerdafgeslotenbij
KBCVerzekeringenR.SWINGS.Depolisligtterinzagebijdepreventieadviseur. 

7.4Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoedingvoordevrijwilligersactiviteiten. 

7.5.Geheimhoudingsplicht 
Bijvrijwilligerswerkbestaatdekansdatjealsvrijwilligergeheimenverneemtwaarvooreen
geheimhoudingsplichtbestaat.Hetgaatdanvooralomvrijwilligerswerkbijtelefonischehulpverlening
alsTele-Onthaal,deZelfmoordlijnwaarbijjeincontactkomtmetvertrouwelijkeinformatie.Bij
vrijwilligerswerkopschoolisdegeheimhoudingsplichtnormaalgeziennietvantoepassing.Een
vrijwilligergaatdiscreetommetdeinformatiediehemofhaaristoevertrouwd. 
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