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INLEIDING 

Debedoelingvanditschoolwerkplanishelder:wewillenouders,leerlingen,personeelsledenen
eventueleanderegeïnteresseerdenopeenzotransparantmogelijkemanierinzichtinonze
jaarwerkinggeven. 
Ditschoolwerkplanheeftminimaaldeambitieomde3onderstaandevragentebeantwoorden: 
-Waarkaniemandmeteventuelevragenofproblementerecht? 
-Welkeinteressanteinitiatievenneemtdeschoolditschooljaar? 
-WelkeaandachtspuntenschuifthetOnze-Lieve-Vrouwlyceumin2021-2022inhetbijzondernaar
voren? 

Onzeschoolwileendynamischeenopenschoolzijn,dieernstigwerkmaaktvanintellectuelevorming
énvanalgemeenmenselijkeontwikkelinginalzijnaspecten.Wehechtendaarbijveelbelangaaneen
christelijkelevensstijl,diespreektvanrespectvoordeanderenenvoorallesomonsheen(zieookhet
pedagogischprojectvanonzeschool,raadpleegbaarvia:
https://www.lyceumgenk.be/over-lyceum-genk/onze-visie/. 
https://www.lyceumgenk.be/over-lyceum-genk/onze-visie/ 
Ditschoolwerkplaniseenaanvullingoponsschoolreglement(uitgave2021-2022)enverduidelijkt
aldussommigeaandachtspuntenervan. 

Ind
 eelIlichtenwedeschoolorganisatieenhetpedagogischbeleidtoe. 
Ind
 eelIIschenkenweaandachtaandestudie-evaluatieenparticipatieopschool. 
Ind
 eelIIIbrengenweeenoverzichtvandeactiviteitenenachtergrondenm.b.t.dealgemenevorming.  
Ind
 eelIVrondenweafmeteenaantalaanwijzingenvoorhetdagelijkseschoolleven(indevormvan
eenABC). 

TenslotteradenwijiedereenaanomonzecommunicatieviaSmartschoolstriktoptevolgen(inloghulp
via:h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=G9m4fCqIDNE&feature=youtu.be).Ookonze
schoolwebsite(h
 ttp://www.lyceumgenk.be/)bevatheelwatnuttigeinformatie. 

Dedirectie 
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DEELI EENLEIDRAADVOOROUDERSENLEERLINGEN 
1.1
SCHOOLORGANISATIE 
1.1.1 Organogram 



Departement 
Onderwijs 



school+



internaat 
Schoolbestuur 

AlgemeneVergadering  


Bestuursorgaan 

Voorzitter: 
dhr.A.Lenaerts 






Interneberoepscommissie  




Directieteam(DT)
Algemeendirecteur:dhr.R.Vandervelden 
(meermaals/week) 
Directeur1e  graad:mw.I.Doumen 
DT-graadco-overleg 
Adjunct-directeurzesjarigeschool:dhr.D.
(+/-2-wekelijks)  Delvaux 
Internaatbeheerder:mw.L.A.Gielen 
Econoom:mw.K.Essig+dhr.F.Franco 
Huismeester:dhr.K.Mellemans 
Graadcoördinator1e
  graad:mevr.L
Vangeneugden 
Graadcoördinator2e
  graad:dhr.P.Vincken
e
Graadcoördinator3 graad:dhr.D.Mulleners 


Reglementair 
Schoolraad 
overleg 
LokaalOnderhandelingscomité(LOC) 
Comitévoorpreventieenbescherming(CPBW) 
Preventieadviseur:mw.I.Vroonen 

CLB 

Coördinatiedoordirectie 


Pedagogisch 
coördinatoren 
graadcoördinatoren 
informatica- 
overleg 
zorgverbreding  studiecoördinator 
coördinatoren 

Celleerlingenbegeleiding 


Pedagogischestaf 





Begeleiding 


specifieke 
opdrachthouders 





werkgroepvoorzitter
vakhoofd 
klastitularis 

werkgroepen 
vakvergadering 
klassenraad 







lerarenkorps 
ondersteunendpers. 
internaatspersoneel 


onderhoudspersoneel 





Participerend 


schoolraad 
overleg 






oudervereniging 







leerlingenparlement 







leerlingen 
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1.1.2 Meerconcreet… 

HetOnze-Lieve-VrouwlyceumwerdopgerichtdoordeCongregatievandeZustersvanLiefdevanJ.&
M. 
HetSchoolbestuurvandeVZWOnze-Lieve-VrouwlyceumfungeertonderleidingvandeheerAndré
Lenaerts. 
HetSchoolbestuurdelegeert,innauwoverleg,debevoegdheidinzakehetschoolbeleidaanhet
directieteam. 
Voordealgemeneleidingstaata
 lgemeendirecteurR
 einoudVanderveldenin.Bijhemkunnen
oudersenleerlingenterechtmetvragenensuggestiesmetbetrekkingtotdegeheleschoolorganisatie.
Tevensonderhoudtdealgemeendirecteurcontactenmethetoudercomité,zithijhetlokaal
onderhandelingscomité(LOC),hetcomitévoorpreventieenbeschermingophetwerk(CPBW)ende
pedagogischestaf(PS)voorenvertegenwoordigthijdeschoolinofficiëlecontactenmetandere
scholen,instellingenenderden. 
Dedirecteurisbereikbaarindeadministratievevleugel,opdeeersteverdiepingvanhet
hoofdgebouw. 

Adjunct-directeurD
 irkDelvauxcoördineerthetdagelijkseschoolleven.Oudersenleerlingenkunnen
bijhemterechtvoorspecifieketoelatingen,voorallerhandeinitiatievendiehetschoolleven
doorkruisenenvoorproblemendieeenbijzondereschoolseaanpakvereisen.Omwillevaneen
overzichtelijkeengestructureerdeorganisatieregistreerthijdaarenboveniederinitiatiefinde
schoolkalenderdieviaSmartschoolsteedsonlineraadpleegbaaris.Bijhemkunnenoudersen
leerlingeneveneensterechtmetvragenensuggestiesmetbetrekkingtotdetweedeenderdegraad. 
Hijisbereikbaarinzijnbureelophetgelijkvloers(naasthetonthaal). 

Directeur-e
 erstegraadIlseDoumenrichtzichvoornamelijkopdeplanningenorganisatievande
eerstegraadmetinbegripvandeopvangenbegeleidingvandeleerlingenvandeeerstegraaden
onderhoudtdecontactenmetdeoudersvandezeleerlingen.Bijhaarkunnenoudersenleerlingen
terechtmetvragenensuggestiesmetbetrekkingtotdeeerstegraad.Zijisbereikbaarinlokaal5
 4(in
deAula). 

EconomenKarinEssig,FrederikFrancoenWendySteyverszijnverantwoordelijkvoorde
opvolgingvanallefinanciëleverrichtingenopschooleninternaat. 

HuismeesterK
 oenMellemansisverantwoordelijkvoorhetlogistiekbeheer. 

PreventieadviseurIngeVroonenc oördineerthetpreventiebeleidindeschoolenhetinternaaten
oefentdezeopdrachtinnauwesamenwerkingmethetCPBWendealgemeendirecteuruit. 

Hetinternaatw
 ordtbeheerddoorL
 ise-AnnGielen,internaatbeheerder,bijgestaandoorzeven
opvoeders( ElsHermans,LeenKeldermans,Hilde Kusters,IngridPrevot,RaniValkeneers,Gert
VanmuysenenJelleWynants). 
Hetinternaatslevenheeftzijneigenkarakteristiekenentrachtindematevanhethaalbareeentweede
thuistebiedenaandeinterneleerlingenmetveelaandachtvoorprivacy,afgewisseldmetmomenten
vangroepsleven. 

Heto
 ndersteunendpersoneel(OP)draagtbijtoteenoptimaleorganisatievanhetdagelijkse
schoollevenenzorgttevensvoordeinvullingvaneenaantala
 dministratief-reglementairetaken.
Tevensvervullendeledenvanhetondersteunendpersoneelp
 edagogischetakeninsamenwerking
methetlerarenkorpsendeledenvanhetdirectieteam. 

Deleerlingenenouderskunnenmethunvragenomtrenthetdagelijkseschoollevenen
administratieveformaliteitenterechtbij(inalfabetischevolgordeopfamilienaam)… 
-MachteldBronckaers:ondersteuningalgemenediensten 
-KarinEssig:econoom. 
-FrederikFranco:avondstudieeneconoom. 
-DanielFroyen:algemenecoördinatie,ondersteuningalgemenedienstenenavondstudie,
verantwoordelijkejaren4-5-6. 
-S
 tijnHouben:ICT-beleidenondersteuningICT. 
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-LeaJanssen:o
 ndersteuningalgemenedienstenenavondstudie,verantwoordelijke 
jaren1-2-3. 
-K
 oenMellemans:ondersteuningalgemenedienstenencoördinatieavondstudie/studiebegeleiding. 
-MyriamRoelandt:o
 nthaal,ondersteuningalgemenedienstenenverzekeringen 
-W
 endySteyvers:v erantwoordelijkedrukkerijeneconoom. 
-AlexTheunis:o
 ndersteuningalgemenediensten,(administratieve)opvolgingleerlingengedrag,
verantwoordelijkeOLC(openleercentrum)enbusvervoer. 
-PeterVanAntwerpen:ondersteuningavondstudie,ICT-beleid,beheerSmartschool–website–
socialmedia. 
-J ensV
 eltjen:ICT-beleid,beheernetwerk. 
-IngeVroonen:p
 reventieadviseurenondersteuningdirectiesecretariaat. 
-NathalieWillems:o
 nthaal,ondersteuningalgemenediensten,verzekeringenenavondstudie. 
Deleerkrachtenkunnenmethunvragenhieroverterechtbij: 
-InekeVerbiest:directiesecretariaatenpersoneelszaken. 
Hetmateriëleo
 nderhoudw
 ordtverzorgddoor: 
- MarcBollen(meestergast),JorenKusters,BernadetteVandael,LieveWevers:onderhoudschool. 
- CindyTheunissen(kok), LisetteBaeten,NicoleJoris,JeanineMenten,LucieThewissen:voeding
enonderhoud–internaat; 
- eenexterneploegonderhoudspersoneelsledenstaatdaarenbovenborgvoordenetheidvande
gebouwen. 

1.1.3 Desamenstellingvanderespectieveoverlegorganen(schooljaar2021-2022) 

SCHOOLRAAD 
PEDAGOGISCHESTAF 
Voorzitter:G.Braekers 
Voorzitter:R.Vandervelden,algemeendirecteur 
Secretaris: 
D.Delvaux,adjunct-directeur 
I.Verbiest,ondersteunendpersoneelslid I.Doumen,directeureerstegraad 
Personeel: 

B.Deckers,onderwijzendpersoneel 
P.VanAntwerpen,informaticacoördinator+input
ondersteunendpersoneel 
M.Vannieuwenhove,onderwijzend
D.Mulleners,graadcoördinator3e  graad 
personeel 
I.Verbiest,ondersteunend
P.Vincken,graadcoördinator2e
  graad 
personeelslid 
L.Vangeneugden,graadcoördinator1e  graad 
Ouders: 
L.Menten,lidoudervereniging 
D.Wantiez,leraar1e  graad(Nederlands&Engels) 
A.Spooren,lidoudervereniging 
T.Willems,lerares2e
 /3e graad(Nederlands-Duits) 
B.Vanoppen,lidoudervereniging 
D.Monnens,lerares2e /3e graad(Frans&Duits) 
Leerlingen 
K.Czornyj,leraar1e /2e graadgeschiedenis) 
Voorzittersvanhetleerlingenparlement  S.Onclin,lerares2e
  graad(Engels) 
Socio-cultureleorganisaties: 
G.Massonnet,lerares3e  graad(wiskunde) 
C.Driesen 
S.Thoelen,lerares2e
  graad(Nederlands) 
G.Braekers 
M.Vannieuwenhove,leraar2e /3e graad(Klassieketalen) 
C.Peeters 

Directie: 
R.Vandervelden,algemeendirecteur 

I.Doumen,directeureerstegraad 


LOC 
CPBW 
Voorzitter:R.Vandervelden,algemeen Voorzitter:R.Vandervelden,algemeendirecteur  
directeur 
Secretaris:L.Vangeneugden,lerares  Secretaris:I.Vroonen,preventieadviseur/K.Mellemans
(verslag) 
Leden(vanuit:1.Directieteam/2.
Leden(vanuit:1.Directieteam/2.Personeel): 
Personeel): 
1.D.Delvaux/I.Doumen/L.-A.Gielen 1.D.Delvaux/I.Doumen/L.-A.Gielen/ 
2.R.Trondo/P.VanAntwerpen/J.
2.F.Franco/R.Korber/L.Vangeneugden 
Vandeborne/N.Willems 
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LEERLINGENPARLEMENT 
Voorzitters: 
SamiBennaghmouch,6GWb 
ThomasBinasch,6Wa 


OUDERVERENIGING 
Voorzitter:ChristelVandeWouwer 
Secretaris:KathleenWevers 
Penningmeester:BertLambie 


Leden: 
Leden: 
NoraZak,1Latc 

KeremIsik,1Sd 
Zieh
 ttps://www.lyceumgenk.be/web/oudervereniging/ 
TuurCornelis,2GLb 

ChristinaCorsini,2Weta 
Deelnemendedirectieleden: 
HavvaKurtal,3HWb 

MoiraD’Angelo,3EWa 
DirkDelvaux/IlseDoumen/KoenMellemans/Reinoud
HajarAitRahhou,3EWa 
Vandervelden 
KenzaBenarbia,4Wetb 

WoutHermans,5Wa 
Denis-RobertBostioca,5Wa 
ZonneWeynjes,5Wa 


CELLEERLINGENBEGELEIDING 
Voorzitter:GreetFraiponts(CLB)  
Secretaris:IlseDoumen,directeureerstegraad 
Leden: 
R.Vandervelden,algemeendirecteur/D.Delvaux,adjunct-directeur/I.Doumendirecteureerste
graad 
L.Vangeneugden,graadcoördinator1e  graad/P.Vincken,graadcoördinator2e
  graad,David
e
Mulleners,graadcoördinator3 graad 
J.Wynants,vertegenwoordigerinternaat 
K.Mellemans,huismeester+coördinatieavondstudie+GOK,AlexTheunis,verantwoordelijkeOLC
L.Janssen,verantwoordelijkejaren1-2-3(OP)/D.Froyen,verantwoordelijkejaren4-5-6(OP) 
E.Vanspauwen,lerares1e  graad(Nederlands&Engels)+remediëring+leerproblemen 


BESTUURSORGAAN 
Voorzitter:Dhr.A.Lenaerts 
Secretaris:Dhr.J.Gerets 
Leden: 
Dhr.S.Cox 
Dhr.J.Daenen 
Dhr.R.Driesen 
Mevr..V.Hennissen 
Mevr.K.Louis 
Dhr.J.Seutens 
Mevr.C.Vanaenrode 
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1.2 PEDAGOGISCHBELEID 

1.2.1 Algemeen 
Ineenschoolalsleer-enleefgemeenschapmagmenverwachtendatmenopsteunkanrekenen
wanneerhetnietlooptzoalsgewenst,bv.bijhetlerenofverwerkenvandeleerstof,bijmoeilijkheden
indeklas,bijconflictenmetmedeleerlingen,bijmoeilijkhedenthuisofindevriendenkring… 
Deschoolkanechternietopalleseenantwoordbieden,maarzekanwelhelpenhetschoollevenzo
aangenaammogelijktemaken. 

Deschoolwilzichengagerendezesteunenbegeleidingteleverenenmagdanookvande
ouderseenpositievemedewerkingenengagementhieromtrentverwachten.Ditengagement
maaktdeeluitvandeengagementsverklaringtussendeschoolendeouders.Dezeverklaringis
eenuitvoeringvaneendecreetvandeVlaamseOverheidenisopgenomeninhet
schoolreglement. 

Inhetmiddelpuntvanonsbegeleidingsmodelstaatdevraagvandeleerlingendezorghiervoor. 
Deleerlingkandanookopvelemomentendezevraagkenbaarmaken.
Afhankelijkvandeaardhiervankandeleerlingterechtbij: 
- hetonthaal/ondersteunendpersoneelslid 
- devakleraar 
- deklastitularis 
- deleerlingenbegeleider(graadcoördinator) 
- destudiebegeleider 
- debegeleiderleerproblemenen-stoornissen 
- deCLB-medewerker 
- eendirectielid 
Zowelwatpersoonlijkevragenofproblemenbetreft(studie,gedrag,relatiesmetanderen…)alsdeze,
diebetrekkinghebbenopdeklasgroep,kandeleerlingsteedsbijdevakleraaren/oftitularisterecht
diealdannietdoorverwijstvoorverderebegeleidingbijdegraadcoördinator,destudiebegeleider,de
begeleiderleerproblemenofdeCLB-medewerker.Indiennodigwordendezevragen/problematieken
tijdenseenbegeleidendeklassenraadtoegelichteneenbegeleidings-ofzorgplanopgesteld. 
Hetalgemeenpedagogischbeleidwordtinonzeschooloverlegdindep
 edagogischestaf.Deze
overleggroepbestaandeuitdedirectieenpersoneelsledenenoefentrechtstreeksofonrechtstreeks
eenbegeleidingsfunctieuitofdraagtverantwoordelijkheidvooreenspecifiekproject. 

1.2.2
B
 egeleidinginhetdagelijksschoolleven 
Indeeersteplaatszijn erdek
 lastitularissen.Zijzorgenernietalleenvoordatdeklasgroepopde
hoogtewordtgehoudenvanallerhandeschoolseennaschoolseactiviteiten,maarzezijnheteerste
aanspreekpuntvooroudersenleerlingentergelegenheidvanoudercontacten,rapportbesprekingen,
enz.Dikwijlsfungeertdeklastitularisookalsopvangvankleineofgrotepersoonlijkeproblemenvan
leerlingenentrachtalseerstehieraaneenoplossingtebieden.Deklastitulariszittevensde
klassenraadvoor,diesamenkomtomdeleerlingenteevalueren,eventuelemoeilijkhedente
besprekenenmogelijkeoplossingenaantereiken. 
Bijdeleerlingbegeleidersofgraadcoördinatorenvoorde1e
 ,2e  en3e
  graadkunnenleerlingenen
oudersterechtvoordieproblemendienietrechtstreeksmethetlerentemakenhebben,maarmethet
dagdagelijkselevenvandeleerling(relaties,risicogedrag,nalevingvanhetschoolreglement,
spijbelen…). 
Dezeverantwoordelijkenkunnenooktussenkomenopvraag,wanneerhetgaatomproblemendiehet
lesgebeurenoverstijgen. 
Zijzijnterbeschikkingin: 
- L.Vangeneugden,coördinator1e  graad,burelengraadco’s(ruimteachterhetonthaal) 
- P.Vincken,coördinatorgraad2,burelengraadco’s(ruimteachterhetonthaal) 
- D.Mulleners,coördinatorgraad3,burelengraadco’s(ruimteachterhetonthaal) 

1.2.3 Aanwezighedenopschool 
Deoverheidwenstdatdescholendeaanwezigheidvandeleerlingenopschoolstriktcontroleren.
Daaromwordtbijiedereafwezigheideenwettiginggevraagdaandeouders. 
Niet-gewettigdeafwezighedenwordengeregistreerdenopregelmatigetijdstippen(verplicht)
overgemaaktaandeadministratievanhetDepartementOnderwijs.Deverificateurvande
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administratieOnderwijsvolgtdeafwezighedenopenkanaandeschoolvrageninbepaaldegevallen
maatregelentenemen. 
Eendirectielid,eenlidvanhetCLB-team,degraadcoördinatorenendeondersteunende
personeelsledenwerkendaneenindividueelbegeleidingsplanuit. 
Aanwezighedenopschoolwordennietalleenopgevolgdinhetkadervanhetvolgenvandelessen.Zij
wordentevensgeregistreerdbetreffendeavondstudie,namiddagstudieindeexamenperiodeende
(middag)pauze. 
Iedereenheefthierineenverantwoordelijkheidtedragen:deschoolinhetaanbodvaneenoptimale
dienstverlening,deleerlingendeoudersinhetnakomenvanhetengagementterzake. 
Deregistratievandeaan-enafwezighedenenerzijdsendemaatregelenbetreffendespijbelen
anderzijdsvormeneenonderdeelvandeeerdergenoemdeengagementsverklaringtussendeschool
endeouders. 

1.2.4 Begeleidingbijdestudie 
Indeeersteentweedegraadwordttijdensdelessenaandachtbesteedaan methodes–afhankelijk
vanhetvak–omdeleerstofteverwerken,aandeverschillendewijzenwaaropmetinformatie
(leerstof,literatuur,actualiteit…)kanomgegaanworden,aanhetlerenschematiseren… 
Eenbrochure“Lerenleren”wordtmetdeeerstejaarsleerlingenstapsgewijzedoorlopen,waarbijvoor
iedervakstudietipswordengeformuleerd.Ookvoordetweedejaarswordteengelijkaardigebrochure
gehanteerd. 
DeleerlingenkunnenopS
 martschoolterechtvoorvakgebondeninformatieenbegeleiding. 

Metdeinrichtingvanden
 aschoolsestudieo
 pmaandagendonderdagvan16u05,dinsdagvanaf
16u00(tot17u15)biedtdeschooleenb
 egeleidestudieaan:deleerlingenkunnentijdensdestudie
gebruikmakenvanallerhandedoordeschoolaangereiktehulpmiddelenenkunnenmetvragen
terechtbijmedeleerlingen,bijdestudiebegeleiderenbijdeaanwezigevakleerkrachten.  
Deorganisatievannaschoolsestudieisaanstrikteregelsenafsprakenonderworpen.Dezewordenin
hetbeginvanhetschooljaarkenbaargemaaktaandeingeschrevenleerlingenenhunouders.De
opvolgingvanafwezighedentijdensdezestudiemaaktdaarvanonlosmakelijkdeeluit.Afwezigheden
zondergeldigereden,kunnenniettoegelatenworden. 
Erisavondstudiebegeleidingdoorvakleerkrachtenvoorzienvoormeerderevakken.Studiemethodiek
enbegeleidingvandeleerlingenmeteenleerstoorniszijntevensaandeorde.Specifiekevragen
hieroverkunnensteedsaandecoördinatorgerichtworden. 
Coördinatieencontactenmetoudersofandereverantwoordelijken:K.Mellemans. 

InsamenwerkingmetdehogeschoolUCLeuven-Limburg,CampusDiepenbeek,groep
lerarenopleidingwordthetprojectL
 eren-Thuis-Leren( LTL)ontwikkeldenuitgevoerd.Studentenvan
dehogeschool(derdejaars)volgeniederéénleerlingvandeeerstegraadenbegeleidenhemofhaar
inhetlerenthuisleren.D
 oorobservatiesindeklas,huisbezoekenenoudercontactentrachtenzij
aandenodenvandeleerlingtegemoettekomenendebetrokkenedaadwerkelijktebegeleiden(leren
plannen,studiemethode…)inhetstudiewerk. 
HetLTL-projectwordtgecoördineerddoor:A.Derison. 

HetO
 LC(openleercentrum=bibliotheek,studie-enopzoekplaats)isdagelijkstoegankelijkvoor
deleerlingenvolgensvolgendedienstregeling: 

MAANDAG12u30-13u15 
OLC 
● Individueelcomputerwerk* 
● Studeren* 
● Uitlenenvanboeken* 
● Raadplegenvaninformatievetijdschriften/krant* 

DINSDAG15u40-16u30 
OLC 
● Inhaaltoetsen  

WOENSDAG1
 2u20-13u20of14u20of15u20 
OLC 
● Inhaaltoetsen 
● Hersteluren&strafstudies

Schoolwerkplan



Onze-Lieve-Vrouwlyceum


9


DONDERDAG12u30-13u15 
OLC 
●
●
●
●

Individueelcomputerwerk* 
Studeren* 
Uitlenenvanboeken* 
Raadplegenvaninformatievetijdschriften/krant* 


VRIJDAG12u30-13u15 
OLC 

Individueelcomputerwerk* 
Studeren* 
Uitlenenvanboeken* 
Raadplegenvaninformatievetijdschriften/krant* 

VERPLICHTINSCHRIJVENTIJDENSDEVOORMIDDAGSPEELTIJD 
●
●
●


HetOLCfungeertalsbibliotheek,waardeleerlingenineenaangenameruimtekunnenwerkenaan
projectenoftakenenopzoekingswerkverrichten.Zowelklassiekealsdigitaleinformatiebronnen
(internet)zijnvoorhenterbeschikking.Hierkunnendeleerlingenb
 egeleidzelfstandigleren. 
VerantwoordelijkeOLC:A
 .Theunis 

1.2.5 Begeleidzelfstandigleren(BZL 
Voordeleerlingenvanhet6e
  jaarwordteen“BZL-week”georganiseerd,tervoorbereidingophet
hogeronderwijs. 
CoördinatieBZL:P.VanAntwerpenenJ.Veltjen 

1.2.6 Begeleidingbijtekortenindebasiskennis 
Naastalgemenestudiebegeleidingrichtenwijookindividueleremediëringin.Ditzijn
consultatiemomentenwaaropeenleerling,a
 ldannieto
 pverzoekv aneenvakleraar,eenleraarkan
raadplegenomtekortenineenbepaaldvakbijtewerken.Leerlingenkunneninbepaaldegevallen
hiervoorookbijhunvakleraarterechttijdensbijvoorbeeldmiddagpauzes. 
Meerinfo:ziebijlagenachteraan

Indenasleepvandecoronapandemiezijnerditschooljaarookzogenaamde“bijspronguren”
toegekenddoordeoverheid.Dezezijnbedoeldomopgelopenachterstandindebasiskennisinte
halen.Dezeurenwordenvanuitverschillendevakgroepenoverdejarenheengeorganiseerdtijdens
demiddagpauze(12u25-13u15)enindeavondstudie. 

1.2.7 Verkennendetoetseninhetbeginvanhetschooljaar:DIATAAL 
Tijdensdeeerstewekenvanhetschooljaarwordenbijdeleerlingenvanhete
 erstejaar
taalvaardigheidstoetsen afgenomen.Dezetoetsengeveneenbeeldvandevaardigheidommet
schriftelijkeofmondelingeboodschappenomtegaan,waarmeedeleerlingenindelessenworden
geconfronteerd.Dezetoetsenmetendusdeaanvangssituatievoortaalopschoolsvlak.Zodoende
kunnenbijleerlingendieopditvlaklagerscorendenodigeactieswordenopgezetterbevorderingvan
deschoolsetaalvaardigheid.Leerlingendiesterkerscoren,kunnenwenogversterken.Opheteinde
vanhettweedejaarwordtdezetestingopnieuwafgenomen. 
CoördinatieDIATAAL:D.Wantiez 

1.2.8 Begeleidingbijbijzondereleerproblemenen/ofleerstoornissen 
Inonzeschoolwordtbijzondereaandachtbesteedaandebegeleidingvandieleerproblemendieeen
bijzondereaanpakvergen,zowelindividueelalsklassikaal. 
Hetgegevendyslexie,dyscalculie,dysorthografie,AD(H)Dinzijnverschillendetypes,bepaalde
gradenvanautisme,vergenvanhetheleschoolteameenbijzondereinspanning,waarbijhetresultaat
vaniedersinzetnietbijvoorbaatgekendzalzijn. 

Tochkaneenschool,inbepaaldegevallen,eenhelpendehandreikenaandieleerlingendiemeteen
dergelijkeproblematiekgeconfronteerdworden. 
Erzijnevenweleenaantalbasisvoorwaarden: 
- deleerlingmoeteennormalecapaciteitbezittenomhetsecundaironderwijstekunnenvolgen; 
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-

deproblematiekisbijvoorkeurvastgestelddooreenmultidisciplinairteamdatgemachtigdisom
attestenmetbetrekkingtotleerstoornissenafteleveren,enkelzokanerdoelgerichtgewerkt
worden; 
deleerling(enzijnomgeving)moetsamenmethetschoolteamdeafsprakenvastleggenineen
individueleovereenkomst(eeninspanningsverbintenis)waarindiepuntenopgenomenwordendie
hetindividueleleerproces(métbegeleiding)tengoedekomen; 
hetschoolteamzalindematevanhethaalbaremetdezeafsprakenrekeninghoudenendaarop
destudiebegeleidingendeevaluatievandeleerlingafstemmen.Dezeafsprakenwordenineen
individueelzorgplanvastgelegd. 

-


Specifiekemaatregelenkunnenzijn: 
- eenanderebenaderingvandezeleerlingenbijdeevaluaties(toetsenenexamens); 
- ondersteuningbijdeinformatieverwerving(schoolagenda,kopieënvanlesnotities...); 
- regelmatigeondersteunendegesprekkenmetdeleerlingenenouders; 
- hetgebruikvaneensoftwareprogrammadatmogelijkhedenbiedtaandyslectischeleerlingenom
opeenaangepastewijzetekstenenanderevakinformatieteverwerken. 

Opdezewijzehooptdeschoolvoorbedoeldeleerlingeneenmaximaleondersteuningtebieden
teneindedeschoolloopbaaninhetASOmetsuccestebeëindigen. 
Coördinerendeleraren:S.Beuls,E.Vanspauwen,T.Willems 

Naastdezebegeleidinghebbenwijookalleaandachtvoordiejongerendieomwillevaneenhandicap
moeilijkhedenkunnenondervindenbijhetvolgenvandelesseninhetsecundaironderwijs.Inhet
kadervandeondersteuningviahetOndersteuningsnetwerkLimburgtrachtdeschoolhun
schoolloopbaantochoptimaaltelatenverlopen. 

1.2.9 Begeleidingbijdestudiekeuze 
Ookdestudiekeuzeistijdenseenschoolloopbaanopregelmatigetijdstippenaandeorde.Ombijde
keuzevaneenstudierichtingtekunnenhelpen,vindenopheteindevaneenschooljaaroriënterende
klassenraden plaats en bij elk trimesterrapport wordt er overdebehaalderesultatengereflecteerd.
Ookmakenwegebruikvanstudiekeuzepakkettendiedeleerlinghelpenbijhetkiezenvandemeest
geschikte studierichting. Leerlingen, ouders en leraren treden met elkaar in gesprek om de meest
aangewezen studiekeuze te kunnen maken. Opheteindevaniederegraadenopheteindevande
schoolloopbaanvormthetstudiekeuzeproceseenwezenlijkonderdeelvandetotalevorming. 

Gezien de specificiteit van het ASO omtrent de doorstroming naar het hoger onderwijs worden
hieromtrentvoordeleerlingeninitiatievenontwikkeld:informatiesessies,bezoekenaanCLB-infotheek
op school, bezoek aan SID-in (meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin) en bezoek aan
eventueleandereexterneinformatiebeurzen. 
Naeenverkenningsfaseendeuiteindelijkekeuzefase–insamenwerkingmethetCLB–wordende
keuzesvanelkeleerlinggetoetstindeoriënterendeklassenraden.Deadviezen,vanuithetstandpunt
vaniederevakleraar,wordenoverlegdeninéénklassenraadadviesgeformuleerdtenbehoevevande
laatstejaarsleerlingen.Ditadviesisuiteraardnietbindendenhoudtevenmineengarantieopslagenin. 

1.2.10 CLB 
Inhetkadervandeleerlingenbegeleidingkandeschooltevensberoepdoenopdemedewerkingvan
hetCLB.G
 reetFraipontsfungeertalsankerfiguurvooronzeschoolenzorgtervoordata
 llerhande
vragenomtrentstudie,sociaal-emotioneleontwikkelingengezondheidsteedsbijdejuiste
CLB-medewerkerbelanden. 
Het CLB staat in nauw contact met de directie, de leraren, de leerlingbegeleiders en de
studiebegeleider. 
De leerlingen kunnen via de ankerfiguur steeds op eigen initiatief contact opnemen met een
medewerkervanhetCLB-team,inschoolofinhetVrijCLB–regioGenk. 
HetoverlegtussenhetCLBendeschoolomtrentdeaandachtspuntenisgeenvrijblijvendoverleg.In
deb
 ijzonderebepalingendieiederCLB-teaminzijnwerkingmoetopnemen,staatnauwgeformuleerd
wathetCLBinzijnwerkingvooronzeschoolbetekent.Dezebijzonderebepalingen,dieopgenomen
zijninhetbeleidscontractafgeslotentussendeschoolenhetVrijCLB–centrumregioGenk,zijnook
voorwerpvanoverlegindeschoolraad. 
Meerinfo:ziebijlagenachteraan
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DeC
 elLeerlingenbegeleidingw
 ordtvoorgezetendoorG
 reetFraiponts,CLB-medewerkster.Tijdens
deoverlegvergaderingenwordenproblemenvanleerlingenbesproken,dieeenimpacthebbenopde
studieenhetfunctionereninschoolenklas.Erwordtvooralgezochtnaaroplossingenende
verschillendestappenindebegeleiding wordenvastgelegd. 

1.2.11 Extranamiddagstudieinexamenperiodes 
Tijdensdee
 xamenperiodeskunjeelkeschooldag inden
 amiddagstudieblijven,van13.20u.tot
15.50u/dinsdagvan13.00tot15.40u.Jeschrijfthiervoorinenjebentdanookverplichtaanwezig
(o.a.voordeschoolverzekering). Deavondstudielooptgewoondoor. 


DEELII
EVALUATIEENPARTICIPATIE 


2.1
DEEVALUATIE VANDELEERLING 

Eenregelmatigebeoordelingvandevorderingenophetvlakvankennisverwerving,-verwerking,
studie-engedragsattitudebehoorttotdeopdrachtvaniedereonderwijsinstelling. 
Hetevaluatiesysteeminonzeschoolbeoogteenzekereduidelijkheid,waarbijzowelleerlingals
ouderszichopiedertijdstipvanhetschooljaareenbeeldkunnenvormenvanhetniveauvande
prestaties. 
Deleerlingwordtopzeerregelmatigetijdstippenopschoolvorderingengeëvalueerdviatoetsen,
mondelingeoverhoringenenhuistaken. 
Viaeenrapportdagelijkswerk(4à5xper schooljaar,afhankelijkvandegraad)wordenderesultaten
kenbaargemaakt. 

Indelagerejarenwordend
 riemaalperschooljaarexamensgeorganiseerd(Kerstmis,Pasen,
zomervakantie). 

Vooreenaantalvakkenisereenp
 ermanenteofindetijdgespreideevaluatie:voordezevakken
leggendeleerlingengeenexamensaf,maarwordenzetijdenshetschooljaaropregelmatige
tijdstippenoveraldannietgrotereleerstofgehelengetoetst. 
Dezevakkenzijn: 
ingraad1:g
 eschiedenis(eerstejaar+in2GL),lichamelijkeopvoeding,mensensamenleving,
muziek,beeld,techniekenSTEM; 
ingraad2:informatica,lichamelijkeopvoeding,MEAV(maatschappelijke,economischeenartistieke
vorming,3ejaar),communicatiewetenschappeninderichtingModernetalen(3ejaar);
ICT-boekhoudpakketinderichtingEconomischewetenschappen(4ejaarindemodernisering);
filosofieenkunstbeschouwinginderichtingHumanewetenschappen(3ejaar);uitbreiding
natuurwetenschappeninderichtingNatuurwetenschappen3ejaaren4ejaarinmodernisering); 
ingraad3:lichamelijkeopvoedingenseminarie, 
Indehogerejarenisereenh
 alfjaarlijkssysteem(persemester):examensmetKerstmisenophet
eindevanhetschooljaar,gecombineerdmetregelmatigetoetsenoverkleinemaarookgrotere
leerstofgehelen. 
Hetderdeenvierdeleerjaarkenteenmixvanbeidesystemen:metPasenwordtslechtsvaneen
beperktaantalvakkenexamensafgelegd(zieverder). 
Hetr apportvandeleerlinggeefteencijfermatigbeeldvandeleerprestaties,eventueelaangevuldmet
commentaaren/ofadviezenvandeklastitularisofdeklassenraad.Naastdetebehalenende
behaaldepuntenpervak,wordendeklasgemiddeldenpervakénoverhettotaalvandevakken
(uitgedruktinprocenten)weergegeven.Zodoendekaneenleerlingzichbinnendeklasgroepsitueren.
Ditzijnslechtsrichtcijfers:hetzichaldannietbovenofonderhetgroepsgemiddeldesitueren,isniet
altijdhetbewijsdatdeleerlinghoedanookgoedofmindergoedgepresteerdheeft. 
Belangrijkhierbijisdatdedagelijkseenregelmatigeinzetvaneenleerlingwordtgehonoreerdnaast
hettoetsenvangrotereleerstofgehelen.Dithoudtindatdepuntenbehaaldviahetdagelijkswerk
(dagwerkrapport)voor40%meetelleninhettrimester-énjaarrapport. 
Omdeleerlingenzichgoedtelatenvoorbereidenopdeproefwerken,wordenertijdensdeweek
voorafgaandaande3proefwerkperioden,geentoetsenovergrotereleerstofgehelengeorganiseerd.

Hierondergevenwijdebelangrijkstekenmerkenweervanhetevaluatiesysteemindedriegraden: 
Schoolwerkplan



Onze-Lieve-Vrouwlyceum


12



Graad1: 
- Gemiddeld2rapportendagelijkswerkpertrimester(tenzijbijhetbeginvanhetschooljaaranders
wordtkenbaargemaaktperbriefaandeouders); 
- proefwerkrapportpertrimester,waarbijeenjaarrapportopheteindevanhetschooljaar; 
- pertrimesterkunnener50puntenpervakuurwordenbehaald:20puntenvoordagelijkswerk,30
puntenvoorproefwerk; 
- hetjaartotaalbedraagtpervakuur150punten; 
- indienergeenproefwerkenwordengeorganiseerd(vakkenmetgespreide evaluatie),wordende
150puntenpervakuurbehaaldviaregelmatigetoetsen,g
 espreidoverhetganseschooljaar,over
kleinereengrotereleerstofgehelen; 
- ophetrapportdagelijkswerk,hettrimesterrapportenhetjaarrapportstaanpervakvermeld: 
°de werkelijkbehaaldecijferspervak 
°detebehalenvaktotalen 
°hetbehaalde%pervak 
°hetklasgemiddelde(%)pervak 
°hettrimestertotaal(behaaldetotaalcijfer,%,klasgemiddelde) 

Graad2–3
 de
  leerjaar: 
- ziegraad1maar: 
- geenproefwerktergelegenheidvanhetpaasexamen(2de trimester)voordievakkendieé
 én
lestijd/weektellen,aangevuldmetgodsdienst,geschiedenisenEngels(2u); 
- deleerstofvande1-uursvakken,aangevuldmetgodsdienst,geschiedenisenEngels(2u),vanhet
2de trimesterwordtsamenmetdezevanhet3de
  trimesteropheteindevanhetschooljaard.m.v.
eenproefwerkgeëvalueerd; 
- inhetpaasrapportwordteenonderscheidgemaakttussendevakkenmétproefwerkendeze
zonderproefwerk; 
- voorde1-uursvakkenwordeninhetpaasrapportdebehaaldepunten(+%enklasgemiddelde)tot
aandeproefwerkperiodevanhet2de
  trimesterweergegeven. 
Voorbeelden: 
aardrijkskunde–1lestijdperweek 
geschiedenis–2lestijdenperweek 
1e trimester:50p(20DW–30PW) 
1e trimester:100p(40DW–60PW) 
e
2 trimester:tussenstandDW 
2e trimester:100p(40DW–60PW) 
e
3 trimester:100p(40DW–60PW:leerstof
3e trimester:100p(40DW–60PW) 
e
e
van2 en3 trimester) 
Jaartotaal:120pDW–180pPW:300p. 
Jaartotaal:60DW–90PW:150p. 


Graad2–4
 de
  leerjaar: 
de
Inhet4 leerjaargeldendezelfderegelsalsdezevanhet3de
  leerjaar. 
e
Evenwelwordtderegelingdieinhet3 leerjaargeldtvoorde1-uursvakkeninhet2e
  trimester
uitgebreidtotde2-uursvakken. 
Ditheeftalsgevolgdatinhet4e
  leerjaardevakkenNederlands,wiskunde,Fransen1afdelingsvak
wordengeëxamineerd,d.w.z.:economievoordestudierichtingenECTenECW,Latijnvoorde
studierichtingenLATenLAWenLatijno
 fGrieksvoordestudierichtingGL. 
Ofschoondevakkenbiologie,chemieenfysicaindestudierichtingWetenschappen2lestijdenper
weektellen,wordentochtweevandezedrievakkengeëxamineerd.Zemoetenimmersworden
beschouwdalsafdelingsvakkenwaarvoorookeenevaluatieopheteindevanhettweedetrimester
aangewezenis. 
Voorbeelden: 
aardrijkskunde–1lestijdperweek 
geschiedenis–2lestijdenperweek 
1e trimester:50p(20DW–30PW) 
1e trimester:100p(40DW–60PW) 
e
2 trimester:tussenstandDW 
2e trimester:tussenstandDW 
e
3 trimester:100p(40DW–60PW:leerstof
3e trimester:200p(80DW–120PW:leerstof
e
e
vanhet2 enhet3 trimester) 
vanhet2e  en3e
  trimester) 
Jaartotaal:60DW–90PW:150p. 
Jaartotaal:120pDW–180pPW:300p 

Graad3: 
Identiekeregelingm.b.t.puntenverdeling(verhoudingDW-PW),rapportsamenstellingenregelingvoor
watbetreftdevakkenmetgespreideevaluatiealsdezediegeldtvoordetweedegraad,doch: 
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proefwerkrapportpersemestereng
 eenproefwerktergelegenheidvanhetpaasexamen(2de 
trimester); 
- jaarrapportopheteindevanhetschooljaar; 
- inhet1e  semesterkunnener50puntenpervakuurwordenbehaald:20puntenvoordagelijks
werk,30puntenvoorproefwerk; 
- inhet2e  semesterkunnener100puntenpervakuurwordenbehaald:40puntenvoordagelijks
werk,60puntenvoorproefwerk; 
- hetjaartotaalbedraagtpervakuur150punten; 
Voorbeelden:  
Geschiedenis–2lestijdenperweek 
Nederlands–4lestijdenperweek 
1e semester:100p(40DW–60PW) 
1e semester:200p(80DW–120PW) 
e
2 semester:200p(80DW–120PW) 
2e semester:400p(160DW–240PW) 
Jaartotaal:300p(120DW–180PW) 
Jaartotaal:600p(240DW–360PW) 

Daarnaasthechtenwijookveelbelangaandehoudingtenaanzienvanhetstuderenenhetgedragin
hetalgemeen.Dezegedragingen( attitudes)registrerenwijophetcijferrapport.Naastdebehaalde
cijferswordterwaarnodigvakcommentaargeschrevendoordevakleerkracht.Ditisvooralbedoeld
omdeleerlingpositieftestureninzijn/haarleerproces.Vandaardatdezecommentaarernstig
genomenmoetworden.Deklastitularisvermeldtbijelkexamenrapportookfeedbackvande
klassenraad.Zodoendekrijgenleerlingenouderseentotaalbeeldoverhetfunctionerenindeschool. 

Hete
 valuatiesysteemvaneenschoolmaakteenwezenlijkdeeluitvanhetschoolreglement.De
wetgeververplichtdeschoolafsprakendienaangaandetemakenendezetergoedkeuringaande
oudersofmeerderjarigeleerlingvoorteleggentergelegenheidvandeondertekeningvanhet
schoolreglement. 

Bijdeevaluatieenbijdeeindbeoordelinginonzeschoolzijntweebelangrijkeelementente
onderscheiden: 
- deinhaalproevenofinhaalexamens; 
- debijkomendeproeven. 
Inhaalexamenswordeningerichtvoordieleerlingendietijdensdereguliereexamenperiodeafwezig
warenwegensziekte.Zijkrijgendekansdegemisteexamensvanafdeeerstedagvolgendopde
reguliereexamenperiode,afteleggenzowelmetKerstmis,Pasenalsheteindexamen(ziehiervoor
hetschoolreglement:Afwezigheidtijdensdeproefwerken–inhaalproeven). 
Hetbiedenvaneenmogelijkheidtothetafleggenvaninhaalproevenmoetbeschouwdwordenals
eenvoordeelvoordeleerling.Zodoendekandedelibererendeklassenraadopheteindevanhet
schooljaardeleerlingbeoordelenopbasisvanruimeregegevens(resultaten). 
Voordieleerlingendietijdensdeexamenperiodeo
 nwettigafwezigzijn(geenmedischattestnoch
attestvaneenofficiëleinstantie)wordthetexameninprincipealsn
 ietafgelegdbeschouwdénwordt
ergeeninhaalexameningericht.Deklassenraadkanafwijkenvanditprincipe,indienhijderedenen
voorhetnietafleggenvanhetproefwerkalsvoldoendezwaarwichtigbeoordeelt. 

Bijkomendeproevenwordendoordedelibererendeklassenraadvanjunislechtsuitzonderlijk
toegekend.Somsiseendefinitievebeslissingnognietmogelijkenwenstdeklassenraadeerstmeer
gegevensteverzamelen.Deleerlingkandanbijkomendeproevenopgelegdkrijgen.Inditgeval
ontvangtdeleerlingop30junigeenattestofdiploma.Detoekenningvanbijkomendeproevenkanin
elkgevalnietalsalgemeneregelwordenbeschouwd. 

Bijdeeindejaarsleerlingenwordtbijdeeindbeoordelingnagegaanof: 
- deleerlingvoldaanheeftvoorhetgeheelvandevorming(retrospectievebenadering); 
- deleerlinggroteleerstofgehelenkanverwerkenen/ofcompetentiesheeftverworven,waaruitblijkt
dathijinformatiegehelenkanbeherenenbeheersen; 
- deleerlingslaagkansenheeftintenminsteéénvormvanhogeronderwijs.
Indeze eindbeoordelingzijntevensdeaanhetvakverbondenopdrachtenopgenomendieeen
onderdeelvormenvanhetlesprogrammaenhetbehalenvandeeindtermen.Indiendeleerlingaan
eenofmeerderevandezevoorwaardennietvoldaanheeft,kaneendiplomasecundaironderwijs
onthoudenworden. 

-
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Voordeandereleerjarenbeoordeeltdedelibererendeklassenraadofdeleerlingvoldoendekennisen
vaardighedenheeftomeenhogerleerjaar(aldannietindezelfdestudierichting)aantevatten. 
Onvolkomenhedenhieromtrentkunnenwordenbijgestuurddoormiddelvan: 
- eenr emediëringstaakindeloopvanhetschooljaar(meertekstenuitlegzieverder); 
- eenv
 akantietaakaanheteindevanhetschooljaar(meertekstenuitlegzieverder); 
- eenw
 aarschuwingwaarbijwordtaangedrongentijdenshetvolgendeschooljaarineenhoger
leerjaarextraaandachttebestedenaanhetvakwaarvoordewaarschuwingisgeformuleerd.
Hiermeegeenrekeninghouden,kanleidentoteenmeeringrijpendebeslissingopheteindevan
hetvolgendeschooljaarzoalseenbijkomendeproefen/ofzelfseenB-of C-attest. 
- eenb
 ijkomendeproef wordtslechtszeeruitzonderlijktoegekend,d.w.z.alshetvooreen
delibererendeklassenraad nognietmogelijkiseendefinitievebeslissingtenemenenhiervoor
eerstmeergegevensviaeenbijkomendeproefdienenverzameldteworden.Inditgevalwordthet
gevenvaneenattestuitgesteld. 

Remediëringstaak/Vakantietaak(meertekstenuitleg) 

Indiendeklassenraadvanoordeelisdateenleerlinghetbesteenonderdeelvandeleerstofvaneen
ofandervaktijdensdevakantiezoubijwerken,kanereenvakantietaak(VT)*/ 
remediëringstaak(RT)**alsstudiehulpgegevenworden.Vakantietakenenremediëringstakenzijneen
onderdeelvanhetremediëringsbeleidopschoolendienenalshulpmiddelomhiatenindeleerstofbij
tewerken. 

Deinhoudvandezetakenwordtafgestemdopleerstofonderdelendienodigzijnomvloteenvolgend
deelvanhetschoolparcoursafteleggen(eentrimester,semesterofschooljaar).Ditgebeurtaltijdin
overlegmetdeklassenraaddieeroverwaaktdateenleerlingnietoverbelastwordt.Deleerlingwordt
opdehoogtegesteldvandetaak/taken,dedatumvanafgifteendemaniervanevaluatieviaeen
vermeldingophetrapport(eventueelverderuitgewerktmeteenberichtviaSmartschool). 

RT’swordenbijvoorkeurde2e  weeknaeenvakantieafgegeven.VT’sdieopgegevenwordenophet
eindevaneenschooljaarzullenopdevoorzienedagafgelegdworden(zieplanning). 

Wijeisennietdatvakantietakenfoutloosafgegevenworden.Weverwachtenweldateenleerlingde
taakmetdenodigeernstmaaktendenodigepersoonlijkeinspanninglevert,zodatvorderingen
vastgesteldkunnenwordenendevakgebondendoelstellingenvooreenvolgend
trimester/semester/schooljaargerealiseerdkunnenworden. 

IndieneenleerlingdeopgegevenVT/RTniettijdigafgeeft,kandaarvoortijdvoorzienwordentijdens
eenaantalherstelmomentenindedaaropvolgendeperiode. 

Wanneerdeleerlinggeenofonvoldoendegevolggeeftaandezeaangebodenremediëringkandit
invloedhebbenbijdeeindbeslissingvandedelibererendeklassenraad. 

*Vakantietakenzijntakendiedoordedelibererendeklassenraadopgegevenkunnenworden. 
**Remediëringstakenzijntakendieopinitiatiefvandevakleerkrachttijdensdeklassenraadkunnen
opgegevenwordennaelkespecifiekerapportperiode.Voordeeersteendetweedegraadisditnade

examenperiodevanKerstmisenPasen.Voordederde
graadisditnadeexamenperiodevankersten
nahetdagwerkvanPasen. 
(Letop:nietverwarrenmetremediëringsoefeningennaeentoets,diesteedsdooreenderwelke
vakleerkrachtopgegevenkunnenworden) 

Overschakelennaareenanderestudierichting 

Leerlingendie indeloopvaneenschooljaarwensenteveranderenvanstudierichtingen/of
onderwijsvormkunnenoverschakelenbinnendereglementairetermijnen(deadline:1
 5januarivanhet
lopendeschooljaar). 
Omwillevandeorganisatievanhetonderwijsinonzeschoolwordtechteraangedrongenom
overschakelingentijdenshetschooljaarindematevanhetmogelijketevoorkomen:trachtdekeuze
vandestudierichtingzovroegmogelijkendefinitieftebepalen.Houdhierbijrekeningmeteen
mogelijkgegevenadviesvandeklassenraad.Immers,overschakelingengaangewoonlijkgepaard
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metnieuwehandboeken,anderevakinhouden,anderemedeleerlingen,enz.Ditvergtindemeeste
gevalleneengroteaanpassingeneenbijkomendeinspanningvandebetrokkenleerling. 
Houdookrekeningvandevolzetverklaringvanstudierichtingenbijhetbeginenindeloopvanhet
schooljaar.Meerinfoviadewebsite:n
 aarschoolinvlaanderen.be. 
Bijdwingendeoverschakelingenbinnenhetonderwijsaanbodvandeschool,trachtenweallesinhet
werktestellenomditzonaadloosmogelijktelatenverlopen.Overgangslessenenbijwerkbrochures
(o.m.Duits,economie)kunnendesgevallendondersteuningbieden. 
Overschakelingennaareenandereonderwijsvorm,vb.nahetverlenenvaneenB-attestopheteinde
vaneenschooljaar,wordtbegeleidviainformatieverstrekkingdoorklastitularis,leerlingenbegeleiderof
hetCLB. 

LETOP: 

UiteraardwensenweiedereeneenA-attesttoe,maaruitervaringwetenwedatdedelibererende
klassenradeninhet2de,het3deenhet4dejaaropbasisvandebehaalderesultatenenmethetoog
opeenvlottestudiedoorstroomjaarlijksookB-attestentoekennen. 

Onderzoekheeftuitgewezendatoverzittennietaltijdinhetbelangvaneenoptimalestudieloopbaan
is. 
Daaromvoegdederegelgeverinhetschooljaar2019-2020eenbijkomendevoorwaardetoevoor
leerlingendienahetbehalenvaneenoriënteringsattestBhetleerjaarwillenoverzitten(ineenzelfde
ofeenandererichting/inonzeschoolofineenandereschool). 

Datkanenkelna: 
-eengunstigadviesvandedelibererendeklassenraad,envervolgens; 
-een(niet-bindend)adviesvaneenCLB. 

Bijeenongunstigadvies(zierapport)moetdeleerlingsowiesonaarhethogereleerjaarovergaan,ook
alshijvanschoolzouveranderen. 

Bijeengunstigadvies(zierapport)heeftdeleerlingdekeuze: 
-overgaannaarhethogerleerjaar. 
-ervoorkiezenomhetleerjaarovertezitten.Inditgevaldientdeleerlingsamenmetdeouders
verplichtzelfcontactoptenemenmethetCLBomeen(niet-bindend)adviesintewinnen,datviaeen
documentgestaafdwordt.Ditdocumentheeftdeschoolnodigomdeleerlingopnieuwinhetzelfde
leerjaartekunneninschrijven. 

InheteersteleerjaarwaarinmendekeuzeheefttussenLatijn,STEM+enTaal+wenstdeschool
overschakelingentussendedrie optiestebeperkenomwillevanbovengemelderedenen.Daarom
wordtdergelijkeoverschakelinginderegelslechtstoegestaaninhetbeginvanhet2de
  trimester. 
Hetisdusaangewezenbijdeaanvangvanheteersteleerjaardekeuzetussendedrieoptiesgoedte
overwegen.Opbasisvandeverstrekteinformatiezalhetschoolteambijdeinschrijvingoudersen
leerlingenhierbijadviseren. 
Ofschoonreglementairnietonmogelijk,wordteenoverschakelingnaareenanderestudierichtinginde
derdegraad(nahet5deleerjaar)slechtsuitzonderlijktoegestaan.Eengrondigeredenmoethiervoor
kunnenwordenaangewend.Eentoelatingsklassenraadmoetzichdaarenbovenovereendergelijke
overschakelingbuigen. 


Dedeliberatiesopheteindevaneenschooljaar 

Ditaspectvandeevaluatievandeleerlingvindtmentevensteruginhetschoolreglementonderde
rubriek“Dedelibererendeklassenraad”. 
Deschoolhanteerteendeliberatiesysteemdatdeelsgebaseerdisopmathematischecriteriaendeels
opcriteriadiedeleerlinginzijntotaliteitbenaderen(leergedrag,leerattitude…). 
Erwordtrekeninggehoudenmet: 
- hettotaalpercentage; 
- lichteversuszwaretekorten; 
- tekortenopeenhoofdvaken/ofeenafdelingsvak; 
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-

hetaantalurendateenvakinneemtinhetlessenrooster; 
defrequentievanhetvaktekortoverdevoorbijeleerjaren; 
deuitslagenopdeindividuelevakkendiesameneengroepvormen(vb.wetenschappen,
modernetalen…); 
- deevolutievandebehaaldecijfersinhetlopendeschooljaar; 
- hettotaalbeeldvandeleerling. 
Opgrondvandezegegevenstrachtdedelibererendeklassenraadzicheenoordeeltevormenoverde
mogelijkhedenvandeleerlingmetbetrekkingtotdeovergangnaareenvolgendschooljaar. 


2.2  PARTICIPATIEOPSCHOOL 

2.2.1 Ouderparticipatie 
Onzeschoolwilzichinspannenomdeouders(eventueelviadeleerlingen)nauwbijhetschools
gebeurentebetrekken.Briefwisseling,mededelingenviadeschoolagendaen/ofSmartschool,
telefonischecontacten,oudercontacteneneenpermanentonthaaltijdensdeschoolurenbehorenalle
totdemeestgebruiktecommunicatievormentussenschoolenouders.Smartschoolneemtdaarbijeen
belangrijkeplaatsin. 

Werekeneneropdatallecommunicatievanuitdeschoolopgepiktenopgevolgdwordt.Ditgeldtin
eersteinstantievoortakendiedeleerlingendienentevervullen,metalsonderliggendeboodschapdat
deouderszoudenwetenwaarmeedeleerlingindeklasbezigis.Wevragenalsschooldanook
uitdrukkelijkdatoudersermeeoptoeziendathunkinderendeopgegevenopdrachtenookeffectief
vervullen.Dittoezichtvertaaltzichdooropregelmatigetijdstippendedigitaleschoolagenda,het
leerlingvolgsysteemendeberichtgevingbinnenSmartschoolteraadplegen.Zoverkleinenwesamen
deafstandschool–ouders. 

Wijwillendeouderparticipatieverderblijvenversterken: 
- dooreenuitgebreidebevragingteverrichtenbijdeeersteinschrijving; 
- doorderapportstructuurenderapportinhouduitvoerigtoetelichten; 
- door onzeevaluatiemethodieken(kennis,attitude,gedrag)toetelichten; 
- doorformeleeninformeleoudercontactenteorganiseren; 
- dooropeigeninitiatiefindividueleouders(ofgroepenouders)uittenodigenvooreen
constructiefgesprek; 
- dooraaniedereoudergebruiksrechtteverlenenvoorSmartschool.


Medezeggenschapsstructurenkunnenookeenbijdragebetekenenindeverkleiningvandeafstand
ouders–school.Deactiviteitenvandegoedwerkendeouderverenigingkunnenoudersuitnodigenom
natedenkenoverderelatiemetdeschool. 
Deouderverenigingkandeschooldichterbijdeoudersbrengen:nietalleendoorhetorganiserenvan
steunavonden,maartevensdooreenprogrammaaantebiedendatinhoudelijkaansluitophet
schoolleven(vb.omgaanmetgedragsmoeilijkheden,preventievanrisicogedrag,leerproblemenen
leerstoornisseninhetsecundaironderwijs…). 
Deouderverenigingsteuntdiverseprojectenindeschool.Actueleinfovindtuterugvia:
https://www.lyceumgenk.be/praktische-info/oudervereniging/. 
Doordeaanwezigheidvanminimaaléénlidvanhetdirectieteamopdevergaderingenvande
ouderverenigingwenstdeschoolduidelijktemakendatdeouderseenbelangrijkegesprekpartnerzijn
bijdeuittekeningvanhetschoolbeleid. 
Bovenstaandeelementenrondouderparticipatiemakentevensdeeluitvandeeerdervernoemde
engagementsverklaringtussenschoolenouders. 

II.2.2 Leerlingenparticipatie 
Participatievandeleerlingenaanhetschoolbeleidconcretiseertzichveelalviahet
leerlingenparlement. 
Dikwijlsgaathethierommateriëleaspectenvanhetschoolleven. 
Nietteminwensendeleerlingenookmeerinformatieoverinhoudenorganisatie.Deaardvandete
besprekenthema’swordtinsamenspraak(directie–leerlingen)bepaald. 
Hetleerlingenparlementwordtjaarlijkssamengesteld.
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Hetbiedenvaninspraakmogelijkhedenisevenwelonlosmakelijkverbondenaanhetnemenvan
verantwoordelijkheid.Ditgegevenmoetverderwordenondersteundenbegeleidenhiervoorzullen
specifiekewerkvormen wordenontwikkeld.Tenslotteishetbelangrijkdathetdirectieteamende
graadcoördinatorendevergaderingenvanhetleerlingenparlementbijwonen. 
Coördinatie:D.Mulleners 

II.2.3 Reglementaireparticipatieorganen 
De participatieorganendiebijwetofdecreetwordenvoorzienzijn: 
- het LokaalOnderhandelingscomité(LOC) 
- hetComitévoorPreventieenBeschermingophetWerk(CPBW) 
- deSchoolraad 

°HetL
 OCbehandeltdiemateriesdiederelatiewerkgever–personeelaanbelangen.Dezeraadis
paritairsamengesteldenvergadert(twee)maandelijks. 

°HetC
 PBWbehandeltdemateriesdiedeveiligheidenhetwelzijnophetwerkbestrijken.Zodoende
zijndebesluitendiegetroffenwordentijdensdezevergaderingenvantoepassingopalleaanwezigen
indeonderwijsinstellingenhetinternaat. 
Onzeschooleninternaatmogenbeschouwdwordenalseenveiligeomgeving.Ditsluitevenwelniet
uitdatmogelijkeveiligheidsrisico’sblijvendmoetenwordenopgespoordéndatdebestaande
veiligheidsmaatregelennauwgezetmoetenwordenopgevolgd. 
Ditvergteendagelijkseinspanningvaneeniederenopregelmatigetijdstippenworden
veiligheidsthema’sonderdeaandachtgebrachtvanleerlingen,internenenpersoneelsleden. 
Depreventieadviseurcoördineertdeactiesinzakeveiligheidenwelzijnopschool. 

°DeS
 choolraad iseenreglementairoverlegorgaandatissamengestelduitvertegenwoordigersvan 
hetschoolbestuurindepersoonvandedirecteur(zowelalgemeendirecteuralsdirecteureerste
graad),hetpersoneel,deouders,deleerlingenendesocio-economischeen/ofcultureleorganisaties. 
DeSchoolraadbuigtzichovermateriesdiedeonderwijsorganisatiebehelzen,m.n.decriteriadie
gebruiktwordenbijdeuitbouwvanhetonderwijsinonzeschool.Ookoverhettoelatingsbeleid,het
gelijkeonderwijskansenbeleid,hetschoolreglement,debijdrageregelingvandeouders…verstrektde
schoolraadadvies. 

II.2.4 Gelijkeonderwijskansen 
Uithetgeenreedsvoorafgingenzalvolgenindezebrochure,magblijkendatdeschoolinspanningen
levertom iedereleerlingmetsucceshetsecundaironderwijsinonzeschooltelatenafronden. 
Omditdoeltebereikenmoetendoordeschooleenaantalvoorwaardengecreëerdworden. 
Daaromzalzijvooralaandachtschenkenaanpreventieenremediëringenhetversterkenvande
Nederlandsetaalvaardigheid(schooltaalencommunicatietaal)methetoogopdedoorstromingnaar
hetvervolgonderwijs. 
Deoverheidheeftdeschooleenbeperktaantaluren-leraarterbeschikkinggesteldomronddeze
aandachtspuntentekunnenwerken.Deinitiatievendieindezebrochurewordenbeschreven,kaderen
alleinhetbiedenvangelijkeonderwijskansenaanalonzeleerlingen. 
EindverantwoordelijkenvoorhetGelijkeOnderwijskansenbeleid:directieengraadcoördinatoren. 















Schoolwerkplan



Onze-Lieve-Vrouwlyceum


18



DEELIII
ALGEMENEVORMINGOPSCHOOL 

3.1 Devakoverschrijdendeeindtermen(“VOETen”) 
Deoverheidheeftnaastdevakgerichteeindtermen,ookvakoverschrijdendeeindtermenbepaalden
vraagtdatdescholendezedoelenbijdeleerlingenbereiken.Devakoverschrijdendeeindtermen
moetenbeschouwdwordenalseendoelgerichteenconcretemanieromonzeleerlingenvoorte
bereidenopdetakenenverantwoordelijkheden,diezijindemaatschappijvanmorgenzullenmoeten
opnemen. 

C1=Lichamelijkegezondheidenveiligheid 
C2=Mentalegezondheid
C3=Sociorelationeleontwikkeling 
C4=Omgevingenduurzameontwikkeling 
C5=Politiek-juridischesamenleving 
C6=Socio-economischesamenleving 
C7=Socioculturelesamenleving 
ICT=Informatie-encommunicatietechnologie 
TTV=Technisch-technologischevorming 
STAM= 
communicatiefvermogen,creativiteit,
doorzettingsvermogen,empathie,esthetische
bekwaamheid,exploreren,flexibiliteit,initiatief,
kritischdenken,mediawijsheid,openen
constructievehouding,respect,samenwerken,
verantwoordelijkheid,zelfbeeld,
zelfredzaamheid,zorgvuldigheid,zorgzaamheid 

















Quasiallebestaandeactiviteitendieindezebrochurebeschrevenworden,metnamede
vakgebondenen vakoverschrijdendeinitiatievenenprojecten,zijnindedoelstellingenvande
vakoverschrijdendeeindtermen 
intebedden. 

Vanafschooljaar2019-2020landendevakoverschrijdendeeindtermenprogressiefinde
moderniseringsecundaironderwijsindenieuweleerplannen.Dezezijnvooronzeschoolingebedin
hetvormingsconceptvandekatholiekedialoogschool(zieonderstaandefiguur):zebeogende
ontplooiingvandevolledigepersoon,hebbenbetrekkingophetgeheelvandevormingennemen
daarinookkritisch-constructiefdeverwachtingenvandesamenlevingop.Deeindtermenzijn
opgenomenindevakleerplannen,hetgemeenschappelijkfunderendleerplan(GFL)enhet
gemeenschappelijkleerplanICT(GLI).InonzeschoolgebruikenwedeleerplantoolLLinkedin
combinatiemetdejaarplanmodulevanSmartschoolomhetrealiserenvandeeindtermenopte
volgen. 
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3.2 T
 alenbeleidopschool 
Ineenschool,ingebedineenmulticulturelestad,isdeaandachtvoordeschooltaalNederlandsmeer
danbelangrijk.HetNederlandsiseenpersoonlijkexpressiemiddel:eensterkebeheersingvanhet
Nederlandsdraagtbijtotzelfvertrouwenendematewaarinwijdetaalbeheersen,bepaaltde
slaagkanseninhetonderwijsenverhoogtinaanzienlijkematedekansenopdearbeidsmarkt.Het
vormttevensdebasisvandestudievandemodernevreemdetalen. 
HetverhogenvandetaalvaardigheidisnietalleeneenopdrachtinhetvakNederlandsofdebasis
voordevormingindemodernevreemdetalen.Hetwilookbijdragentotalgemene,cultureleen
vakoverschrijdendevormingéndekennisvanhetvakvooralleleerlingen.Daarommaakteenpositief
engagementtenaanzienvanhetNederlandsalsonderwijstaaleenwezenlijkonderdeeluitvande
eerdervermeldeengagementsverklaring. 

Deschoolwenstnaastdezealgemenedoelstellingopvolgendeelementenofaandachtspuntenvan
eentaalbeleidopschoolklemtonenteleggen. 

-deschooltaal:eenverzorgdNederlands 
Ofschoonwijeronsvanbewustzijndatjongereneeneigentaalgebruiken,diealdannietverbonden
ismetdehedendaagsecommunicatiemiddelen(internet,sms),mogenwijverwachtendatinde
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communicatieopschool(tussenleerlingenonderlingentussenleerlingenenleraren)iederschoollid
taalinspanningenlevertomopeenbegrijpbareencorrectewijzemetelkaaromtegaan. 

- kennismakenmetNederlandstaligeauteurs 
DevakgroepNederlandsnodigtelkjaaréénofmeerderejeugdauteursuitomvooronzeleerlingente
sprekenoverhunwerk. 
Debedoelingvanditinitiatiefligthierindatdeleerlingenmeervertrouwdmetengeïnteresseerdraken
in“hetboekalsinformatiedrager,verbeeldingsverwekkerenuitgesprokendragervandeNederlandse
taal”. 
Behorentevenstotdedoelstellingen:leerlingenlerenhuntaalgebruikverfijnen,lerenmetelkaarte
overleggen,lerenoplossingenvoorproblementezoekenenaandachthebbenvoordeproblematiek
diedeauteuraansnijdt. 
Coördinatie:vakgroepNederlands 

- geleidbezoekaandestadsbibliotheek 
Deleerlingenwordenvertrouwdgemaaktmetdebibliotheek. 
Coördinatie:vakgroepNederlands 

-DeC
 hrysostomosrevuewaarbijzesdejaarsleerlingenineigenbeheereennamiddagprogramma
verzorgen,waarinzang,dansenwoordkunstaandeordezijn:eenerggesmaaktinitiatiefopde
drempel vandelaatstehonderddageninhetsecundaironderwijs. 
Coördinatie:K.Czornyj&M.Vannieuwenhove 

-S
 eminariesinhetEngels:v oordevijfde-enzesdejaarsleerlingenwordenseminariesingericht.Dit
zijnsessieswaarinbepaaldecultureleensocialethema’swordengeëxploreerd.Dethema’skunnen
vanuiteenbepaaldemultidisciplinaireinvalshoekbenaderdworden:historisch,cultureel,taalkundigen
communicatief,wetenschappelijk,economisch. 
Coördinatie:S.GovaertsenD.Ketelslegers  

-dewerkgroepT
 eamvoorTaale
 nerzijdsendewerkgroepLeesclubanderzijdstrachtenmet
allerhandeinitiatievendetaalvaardigheidvandeleerlingenteprikkelenenteversterken. 
Coördinatie:S.Thoelen(TeamvoorTaal)enT.Willems(Leesclub) 

3.3 A
 nderealgemeenvormendeinitiatieven 

Hiernavolgteenoverzichtvanactiviteitendieinonzeschooltijdensenbuitendelesurenworden
ingerichtendienietvermeldwerdeninhetvoorgaande.Ziehiervoorookdeschoolkalender
(Smartschool). 
Culturelereizen:Griekenland(ondervoorbehoud),Italië,Parijs,Europesebestemmingendieonze
schoolnietvreemdzijnenwaarmetveelenthousiasmenaarwordtuitgekeken.Dezereizenworden
begeleiddooronzeleraren. 
Eindverantwoordelijken:Italië:L.Vangeneugden;P
 arijs:D.Mulleners;G
 riekenland:K.Govaerts&M.
Vannieuwenhove 

Pelgrimstocht:d
 ezesdejaarshebbendekansomalspelgrimnaarSantiagodeCompostellate
trekken. 
Eindverantwoordelijke:A.Luts 

Cultureleweek:tijdensdezeweekwordenervooralleleerjarenéénofmeerderevakoverschrijdende
activiteitenmetcultureleinslaggeorganiseerd,waaronderfilms,workshops,projectpresentaties,
toneel,gesprekkenmetauteurs… 
Coördinator:D.Delvaux 

Europeseprojecten 
°horizonverruimendeinitiatieven,dieandereculturendichterbijonsbrengen. 
°VierdejaarsleerlingenkunnenzichengagerenvoorMEP(ModelEuropeanParliament)inMaastricht. 
°VijfdejaarsleerlingenhebbendemogelijkheidinhoudtegevenaanhetE
 UROSCOLA-projectmet
verblijfinStraatsburg. 
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Bijkomendkunnenzijzichinzettenvooreenanderproject,namelijk E
 YP(EuropeanYouth
Parliament).DitiseenprojectvoorpolitiekevorminginsamenwerkingmethetEuropeesParlementin
België. 
°ZesdejaarsleerlingenkunnendeelnemenaanE
 UROPOLISteBrussel/Antwerpen.Inde(politieke)
debattenmetallerleithematametenzijzichmetjongeren,afkomstigvandeandereEuropeselanden. 
°OverdeverschillendejarenheenmakenwesamenwerkvanonsE
 PAS-engagement:European
ParliamentAmbassadorschool. 
Eindverantwoordelijken:A.-M.Knevels,A.Schampaert 

Galabal: wordtjaarlijksvoordezesdejaarsingericht.Deorganisatieisinhandenvanleerlingenvan
het6e
  jaarmeteventueleondersteuningvanhetoudercomité. 
Coördinatie:D.Mulleners,D.DelvauxenK.Mellemans 

Milieuengezondheid(MIGO):a
 lsthemavandevakoverschrijdendeeindtermenkrijgtdezorgvoor
hetlokalemilieudenodigeaandacht.Eenselectieveafvalinzamelingindeeetzalenenopde
speelplaatsisdaarvanuitdrukking.Tevensonderneemte
 enwerkgroepinitiatievenbinnenhetkader
vaneenbeterleefmilieueneenbetergezondheidsbeleid. 
Coördinatie:L.Gabriëls 

Veiligheidinhetverkeeriseensterkaandachtspunt.Hiervoorwordenvoordeverschillendeleerjaren
lessengeorganiseerdmetmedewerkingvanexterneorganisaties.Ookwordenersprekers
uitgenodigd.Hetoudercomitéondersteuntactiesdoorbijvoorbeeldspaakreflectorenvooronzefietsers
inhet1ejaartesponsoren. 

HetComitévoorPreventieenBeschermingneemtdezorgvoordeveiligheidopzichenstaatde
preventieadviseurbijinhetnemenvandenodigemaatregelenophetvlakvandemateriëleen
psychischeveiligheidvandeledenvandeschoolgemeenschap.IneenGlobaalPreventieplanenin
dejaaractieplannenwordendenodigemaatregelenenactiviteitenopgenomen. 
Aanpreventieprojectenzoals(cyber)pesten,slingervuil(insamenwerking metdeStadGenk)en
voorkomenvanrisicogedragwordtveelaandachtbesteed.Hetdoelvandezeprojectenisenerzijdsde
gesteldeproblematiekonderdeaandachtbrengenenanderzijdsvaardighedenverwervenomzichzelf
enmedeleerlingentebehoedenvoordenegatievegevolgenvandergelijkgedrag. 

Ondernemervoordeklas:v oordelaatstejaarsvoorzienwijdezesessiesmetondernemersomhet
wederzijdsbegriptussenwerkgeversentoekomstigewerknemerstevergroteneneenpositieve
beeldvormingoverondernemerschapbijjongerentecreëren. 
Coördinatie:D.Peeren 

Petersenmeters:o
 nzezesdejaarskunnenzichvrijwilligaanmeldenomleerlingenvanheteerstejaar
bijtestaanindeoverstapvanbasisonderwijsnaarsecundaironderwijs(lunchwandeling,activiteit
tijdensdemiddagpauze,kerstfeestje,spaakreflectoren…) 
Coördinatie:W.Bijnens&T.Stas 

Ondersteuningslessen:v oordelaatstejaarsvoorzienwijverdiepingssessiesinbepaaldevakkenom
deslaagkanseninspecifiekestudierichtingenvanhethogeronderwijsofintoelatingsexamenste
verhogen.Dezeverdiepingslessenzijnnietvrijblijvendenvergeneenextravolgehoudeninspanning.
Zijvervangendelessenvanhetnormaleprogrammanietenvormeng
 eengarantieopslagenin
genoemdestudierichtingenenexamens. 
Dedeelnamevanonzeleerlingenaandewiskunde-,dewetenschappenolympiades,Olyfran
Vlaanderenenanderewedstrijdenwordtdoordevaklerarenbegeleid. 

Deschoolwordtregelmatigbevraagdomdeeltenemenaanvoornamelijkuniversitaire
onderzoeksprojecten.Onderzoekennaardeschoolloopbanenvanjongerenmetbepaalde
kenmerken,peilingsonderzoekenNederlands,Frans,wetenschappen,wiskundeenwetenschappelijk
gezondheidsonderzoek(gezondheidsmonitoring)behoreno.a.totdeonderzoeksprojectenwaaraan
recentwerddeelgenomen. 
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Oud-leerlingen:jaarlijkswordentijdensdeinfodaggroepenoud-leerlingenuitgenodigdomelkaarén
deschoolna20jaarterugtezien. 
Coördinatie:V.Remans 

Pastoralewerking(PAG):h
 etchristelijkopvoedingsprojectgebaseerdophetthema"Omziennaar
mensen"trachtenwekenbaartemakenviaallerhandeactiviteiten,zowelbinnenalsbuitendeles,
waarinaandachtvoorzichzelfalsvoordeanderencentraalstaat. 
Wevernoemen: 
- ondersteuningvanwelzijnszorgdoordevierdejaars; 
- “weekvandearmoede”:voedselinzamelingdoorderdejaars; 
- bezinningsdagenvoordevijfdejaarsleerlingen; 
- gebedsdienstternagedachtenisvandeoverledenen; 
- schoolbredevieringen; 
- missieprojectendoordevijfdejaars; 
- themafilms; 
- “doorgevenvandefakkel”:eenboodschapvanhethogerjaarnaarhetlagerjaar 
- … 
Eindverantwoordelijken:R.Vandervelden,P.VinckenenG.Hertogen  

Proclamatiezitting:dejaarlijkseuitreikingvandediploma’ssecundaironderwijsgaatsteedsgepaard
meteenoptredenvanlaatstejaarsleerlingenophetvlakvanwoordkunst,zang,instrumentendans.
Deproclamatiezittingwordtsteedsafgeslotendooreenreceptie. 
Coördinatie:D.Mulleners 

Sportopschool:m
 etdem
 iddagsportproberenweeenactievelevensstijlbijdeleerlingente
promoten.Deleerlingenwordenookgestimuleerdomzelfdestaptezettenomtekomensporten.Er
wordenverschillenderecreatiesporten(voetbal,basketbal,volleybalendans)aangeboden.Het
actieveenspeelsekaraktervandezebewegingsdomeinenbiedtaansommigeleerlingende
mogelijkheidhunteveelaanenergietekanaliseren,voorandereleerlingenbiedtdezemogelijkheidde
aanzetomopeenontspannen,plezierigewijzesportteintegrereninhundagelijkselevenennog
andereleerlingennemendeverantwoordelijkheidopzichomdeuitleendiensttehelpenorganiseren. 
Opdewoensdagnamiddagennemenwedeelaanschooltornooien(recreatief,competitief,inploegof
individueel). 
Begeleidendeleraren:deleerkrachtenLichamelijkeOpvoeding 

Vakgerichteprojectenenexcursies 
Mettoneelvoorstellingen(aldannietopschool),educatievefilmsvoordevakkenLatijnenGrieks,
godsdienst,geschiedenis,voorstellingenensprekersvanuitverscheidenevakgebieden,excursies
naarHeerlenenValkenswaard,Antwerpen(stadenhavengebied),hetGallo-Romeinsmuseum,Gent,
Brussel,biotoopstudies,enkelesportactiviteitenperjaar(o.a.Lyceumrunensportdag),…willende
vaklerarendeleerstoftoegankelijkermakenenactualiseren. 
Coördinatie:D.Delvaux 


YoucaActionDay 
Alonzeleerlingenvanhet6dejaarlopenmeeinverschillendebedrijvenenorganisatiesenstaanhun
loonafaaneenjongerenprojectinhetZuiden. 
Coördinatie:D.PeerenenG.Massonnet 

Dezeeklasseninheteerstejaarstaanvoord
 riedagenlesenontspanninginOostendeinhetbegin
vanhetderdetrimester.EengeleidbezoekaanBruggeleidtdezedriedaagsein;eenbezoekaan
Technopolissluitdedriedaagseaf.Eigencreativiteitwordtopdevoorgrondgeplaatsttijdenseen
bonteavonddiedeleerlingenzelfverzorgen. 
Coördinatie:H.StulensenL.Vangeneugden 

Dediversiteitsgroepissindsschooljaar2020-2021actief.Dezewerkgroepmetleerlingenen
leerkrachtenzetzichinvoorverschillendeprojectenronddiversiteit(gendergelijkheid,racisme,
minderheidsgroepen…) 
Coördinatie:S.GovaertsenD.Monnens 
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Werkgroeppedagogischproject 

Vanuitonspedagogischproject“Omziennaarmekaar”werkenwespecifiekrond3pijlers: 
-Welbevindenenbetrokkenheid 
-Autonomieenzelfredzaamheid 
-Talentontwikkeling 






Bovenstaandepijlerszitteningebedindedagdagelijksewerkingvandeschoolenzullendoorheenhet
jaarnogmeergeconcretiseerdworden.Ditschooljaarzettenweinhetbijzonderinopwelbevinden. 

Appwel 

Wevindenhetzeerbelangrijkdatonzeleerlingen‘zichgoedinhunvelvoelenopschool’.Vorigjaar
zijnwegestartmetAppwel.Dezeappisontwikkeldomhetwelbevindenvanleerlingenindeschoolte
meten,optevolgenenactiesteondernemen.OokditjaargebruikenwedeAppwel-toolomhet
welbevindenbeterinkaarttebrengen.Wezullendriekeerperjaardezevragenlijstafnemen(oktober,
februari,april/mei).IntegenstellingtotvorigjaarzalAppweltijdensdelesurenindeklasingevuld
worden.Deresultatenvandevragenlijstkunnenenkeldoordegraadcoördinatorenendeledenvan
dewerkgroep“pedagogischproject”bekekenworden.Zijgaannatuurlijkvertrouwelijkommetde
antwoorden.
 oördinatie:directieengraadcoördinatoren 
C
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DEELIV LEER-ENLEEFGEDRAG 
Hetisdeopdrachtvaniedereschoolhaarleerlingentebegeleideninhetdagelijkseschoolleven.Het
aanbiedenvaneenstructuurkandaarbijeenbelangrijkhulpmiddelzijn:daaromeenschoolreglement
endaaruitvoortvloeiendeenschoolwerkplanmeteengeheelvanbruikbarerichtlijneneninformatie.
Dezebegeleidendestructuurbeoogtstapsgewijzedeleerlingzelfstandigdenodigeenaanvaardbare
beslissingentelatennemenomzodoendenaarbestvermogentekunnenlevenenwerkeninonze
school.Hierbijwordtrekeninggehoudenmetiedersmogelijkhedenenbeperkingen. 

4.1.Kader 
4.1.1.Leergedragenleefgedrag 
Deschoolvormteengemeenschapmeteenspecifiekeopdrachtinzakevormingen(algemene)
ontwikkeling.Vandaardatereenonderscheidgemaaktwordttussenhets tudeergedragenhet
leefgedrag. 
Jongerenhebben,naasteenleerplicht,ookeenleerrecht,meerspecifiekhebbenzijhetrechtdathen
eenjuisteofaanvaardbarehoudingm.b.t.hetverwervenenverwerkenvaninformatiewordt
aangeleerd 
Indiezinishetbelangrijkdatafsprakengemaaktwordenmetdeleerlingenomaanhenopdiemanier
zoveelmogelijkkansentegeven,éénvandebasisopdrachtenvandeschool.Hetnietnakomenvan
deafsprakeni.v.m.studeergedragzaldusopgevolgdwordendoordeleerkrachtomindeeerste
plaatsdeleerlingtemotiverenmetdenodigeernstdestudeeropdrachtwaartemaken. 
Eenanderbelangrijkaspectvanhetschoollevenishetleefgedrag.Integenstellingtothetleergedrag
waardeindividueleverantwoordelijkheidvandeleerlingsterkbenadruktwordt,isbijhetleefgedragde
groepalsklas-enschoolgemeenschapbelangrijk.Hetindividueelgedragisdanookbepalendvoor
hetgoedfunctionerenenhetzichgoedvoelenindeklasenopschool. 

4.1.2.Herstellenen/ofsanctioneren 
Inhetgeheelvandesturendemaatregelendiedeschoolaandeleerlingaanbiedt,makenweeen
onderscheidtussenh
 erstelmaatregelenens
 anctionerendemaatregelen.Beidezijnm
 aatregelenbij
schendingvanleefregels(zieSchoolreglementDEELII,4.1.3)zijdienenomdegoedeordeineen
leefgemeenschaptestureneninstandtehouden. 

Herstelmaatregelenkunnennoodzakelijkzijnoptweedomeinen: 
Enerzijdsophetdomeinvanhetstudeergedrag,anderzijdsophetdomeinvanhetleefgedrag,het
gedraginhetalgemeen. 
Herstellenkanbetekenen:uitvoerenwatmennagelatenheefttedoenenwatmedeleerlingenwél
hebbengedaanvb.eentaaktijdigafgeven,deschoolagendacorrectinvullen,...(studeergedrag). 
Herstellenkanbetekenen:schadeaanhetschoolmilieuongedaanmaken,ongewettigdtelaatop
schoolkomencorrigerendoorvroegertekomenoflaterteblijven,(schriftelijke)excusesformuleren
wanneeranderenonrechtisaangedaan 

4.1.2.1. Herstelmaatregelen die verband houden met de studie of het leerproces zijn inwezenniet
sanctionerend,nochbestraffendmaarveeleerbedoeldalsdringendeaanwijzingomdatgenetedoen
watiedere(mede)leerlingzonderonderscheidbehoorttedoen.Tijdensdemiddagpauzes(van12u30
tot13u15)wordteenherstelmomentingericht.Eendergelijkherstelmomentkanookplaatsvindenop
woensdagnamiddag (gedurende 1, 2 of 3 uren) Herstelmaatregelen die verband houden met het
leefgedrag kunnen worden beschouwd als een corrigerende maatregel ten voordele van het
schoolmilieuofdemedeleerlingen.Zijkunnenalnaargelangdemaatregeltijdensdemiddagpauzeof
opwoensdagnamiddagmoetenwordenuitgevoerd.Ingeenenkelgevalwordenzijbeschouwdalseen
strafstudie. 

4.1.2.2.Sanctionerende maatregelen zijn bedoeld om gedrag dat zowel de school als de
medeleerlingen schaadt, bijtesturennadatandereadviezen,aanwijzingenen/ofherstelmaatregelen
geeneffecthebbengehad. 
Sanctionerendemaatregelengevenaandebetrokkenleerlingeenduidelijksignaaldathetafwijkend
gedrag niet voor herhaling vatbaar is en gaan steeds gepaard met een begeleidingsgesprek. De
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klastitularis wordt hierbij betrokken, mogelijk ook de graadcoördinator en/of een directielid. (zie
verder). 

Zowel herstel- als sanctionerende maatregelen worden niet lukraak genomen. Vooraf is er al
herhaaldelijk aan de betrokkene gesignaleerd dat het gestelde gedrag niet kan aanvaard worden.
Slechts nadat de herhaalde waarschuwingen geen effect hebbengehad,kanhetnodigzijnomeen
sanctietegeven. 
Daarenbovenheeftnietiedereovertredingeenzelfdegewichtenbijgevolgooknietiederesanctieof
maatregel. 
Indien evenwel herhaalde malen dezelfde lichteovertredingwordtbegaan,kandesanctiezwaarder
uitvallen. 
Belangrijk hierbij is te vermelden dat positief gedrag tegenover de school of de medeleerlingen,
vroegergenomensanctionerendeofherstelmaatregeleninzakehetleefgedragkanopheffen. 
Het is ten slotte vanzelfsprekend dat de ouders op de hoogte worden gehouden van zowel de
positieve als de minder gunstige gedragingen vanhunzoonofdochter.Alleenopdezewijzeiseen
opencommunicatieeneventueeldenodigebijsturingmogelijk. 

4.2.Mogelijkemaatregelen 
4.2.1.S
 tudie-enleerhouding 
●
●
●
●
●
●
●

Nietinordezijnmethetpersoonlijklesmateriaalen/ofdenotities. 
Nietuitvoerenvandelesvoorbereidingen/ofde(huis)taak. 
Nietuitvoerenvandeleeropdrachten/ofremediëringsopdracht. 
Niettijdigindeleszijnzondergeldigereden. 
Nietactiefbezigzijnmetdelesopdracht. 
Nietinordezijnmetde(vak)kledij. 
Zondergeldigeredenafwezigzijnopexcursies,sportdagenenanderevakgerichteextra-scolaire
activiteitendietothetlessenprogrammabehoren. 
… 

●

Bovengemeldeinbreukenwordenineersteinstantieopgevolgddoordevakleraar.Zijkunnen,bij
herhaling,leidentotéénofmeerdereherstelurenmetvakgerichteschrijfopdrachten. 
Naschoolseherstelopdrachtenwordensteedsgemeldaandeouders. 
Deleerlingendieeendergelijkeherstelopdrachthebbenmoetenuitvoeren,wordengeregistreerd. 
Volgehoudenafwijkingenophetverwachtestudie-enleergedragwaarondero.m.sterks torendgedrag
tijdensdeles,kunnenviaeenbesprekingindeklassenraadleidentothetverlenenvaneen
begeleidingskaarte
 nzelfseenbegeleidingscontract.Inbeidegevallenwordtvandeleerlingverwacht
dathij/zijzeerstriktdeaanwijzingenervanopvolgt.Hieromtrentwordtsteedsoverlegdmetdeouders. 

Tenslottemoetnogmaalswordenbenadruktdatbijdebeoordelingvanbovengemelde
aandachtspunteninzakestudie-enleerhoudingsteedsrekeningwordtgehoudenmetdestudie-en
leermogelijkhedenvandeleerling.Devernoemdebijsturingenbeogendanookuitsluitendde
maximaleontplooiingvaniedereleerlingteondersteunen. 

4.2.2.Leefgedrag 
Onderstaandeleefregelsbepalenmeehetalgemeenschoolklimaatwaarin,zoalsiniedereleefgroep,
geenplaatsisvoorgedragdatanderenschaadtofdatdegoedeorganisatievanhetschoolleven
negatiefbeïnvloedt. 
Ookhierinbetrachtdeschoolineersteinstantiedebetrokkenleerlinghetsignaaltegevendatde
inbreukopdeleefregelopeenofanderewijzemoetwordenhersteld. 
Tegelijkertijdwildeschooldeleerlingenookhetgewenstofnatestrevengedragaangevenvia
Smartschool,tv-schermen,affiches,campagnes,projecten,pictogrammen.Wijnoemendit s turende
maatregelen:zijbrengenbelangrijkeaandachtspuntenpermanentoftijdelijkonderdeaandacht. 
Daarnaasttrachtenwezoveelmogelijkinbreukenopdeleefregelstevoorkomendoorzichtbaar
aanwezigtezijnendoorgepasterichtlijnenaandeleerlingenteverstrekken. 
Deleerlingkrijgtkansenomhetnietgewenstgedragbijtesturenalvorensditaanleidingistoteen
naschoolsherstelmomentoftoteenstrafstudie 

Schoolwerkplan



Onze-Lieve-Vrouwlyceum


26


Deschoolhechtveelbelangaandevolgendepuntenvanhetalgemeengedragopschool(eninde
schoolomgeving).Hetnietopvolgenvandeaanwijzingenhieromtrent,kanleidentotbepaalde
maatregelen(herstelmaatregelenofsanctionerendemaatregelen)dochgaatsteedsgepaardmeteen
gesprekrondhetfunctionerenvandebetrokkenleerling. 
● Eencorrectuniform(zoalsbeschreveninonsSchoolreglement,DEELII,4.1.2):indiennodigwordt
de betrokken leerling verzocht zich ter plekke in orde te stellen of aan het onthaal
(leerlingensecretariaat). 
● Schoolformulieren, toelatingen, e.d dienen tijdig afgeleverd (meestal aan het onthaal). Het
ondersteunendpersoneelslidkanzonodigeenherstelmomentmetschrijfopdrachtopleggenindien
deleerlingzich,naherhaaldevraag,nietinordestelt. 
● Kauwgomgebruikopschooleneten/drinkenindeklasofindegangen:naherhaaldgebruikwordt
een herstelmaatregel getroffen (doe-opdracht). Een uitzonderingsmaatregel is het eten in de
klassentijdensdemiddagpauze,zolangdeeetzalennietingebruikzijn. 
● Het gebruik van de gsm/ smartphone (en andere media)… : de gsm/ smartphone is geen
noodzakelijk communicatiemiddel op school. De gsm/ smartphone staat dus ‘uit’ en is veilig
opgeborgen in de boekentas (steeds op eigen risico): er is immers mogelijkheid tot telefonisch
contactviadetelefoonaanhetonthaal. 
Bijvaststellingvanp
 assiefgebruik(indehandhouden,boodschappenontvangen…)en 
a
 ctiefgebruik(boodschappendoorgeven,zowelschriftelijkalsmondeling)volgenwede 
 richtlijnenonderSchoolreglement,DEELII, 4.1.3. 
Hetgebruikvandegsmvoorgeluids-,film-enfoto-opnamenopschooliss triktverboden.Bij
vaststellingdientdeniet-geoorloofdeopnametewordenverwijderd,gezienditkanworden
beschouwdalseenernstigeinbreukopdeprivacy.Deschoolverlatenzondertoestemmingtijdens
de(middag-)pauzesleidtsteedstoteenstrafstudie. 
● Zonderredenafwezigzijnopschool,indelessenoftijdenslesvervangendeactiviteiten(s pijbelen)
leidtsteedstoteenstrafstudie.Deouderswordensteedsopdehoogtegebracht. 
● Bijherhaaldte
 laatkomenopschool,dientdebetrokkenleerlingzichopdeeerstvolgendelesdag
om8u15opschoolaantemelden.Ditwordtsteedsgemeldaandeouders.Indienditnietvolstaat,
wordtdeopvolgingverstrengd. 
● Ongeoorloofdeaanwezigheidindegangenofophetschoolterrein(tijdensdelessen,destudie…)
leidtbijherhalingtoteenherstelmoment.Menonttrektzichimmersaandelessen,destudieterwijl
demedeleerlingenhieraanwéldeelnemen. 
● Verbaleoffysiekeagressiet.o.v.éénofmeerderemedeleerlingenen/ofpersoneelsledenwordt,bij
vaststelling,gevolgddooreenschriftelijkeen/ofmondelingeverontschuldiging,indiennodig,inhet
bijzijnvandemedeleerlingen(vb.klasgroep).Indiennodigwordtstrafwerkofstrafstudievoorzien. 
● Pesten(cyberpesten)vanéénofmeerderemedeleerlingenkanwordengesanctioneerdwaarbijde
betrokken leerling zich minstens schriftelijk en/of mondeling dient te verontschuldigen t.o.v. het
slachtoffer van het pestgedrag. Een herstelgericht klasgesprek behoort tevens tot de mogelijke
maatregelen. 
Pestgedragkantevensleidentoteenm
 aatregelbijschendingvanleefregelsen/ofeen
tuchtmaatregel. 
● Ongeoorloofdgebruikvanhetleer-enberichtenplatform“Smartschool”kanleidentotverwijdering
uit dit communicatiesysteem. Publicaties over medeleerlingen en/of personeelsleden zijn strikt
verboden tenzij men uitdrukkelijk de toestemming heeft van alle betrokkenen (Auteurswet +
GDPR). 
● Fraude bij het gebruik van de leerlingenpas, bij attesten, briefjes van de ouders, wordt steeds
gevolgd door een specifieke sanctionerende maatregel. Dit geldt evenzeer voor fraude bij
proefwerken(zieSchoolreglement). 
● Bij beschadiging in lokalen of op het schooldomein (vandalisme) dient de schade hersteld te
worden eventueel via betaling van degemaaktekosten.Deouderswordensteedsopdehoogte
gebracht. Gezien de ernst van dit negatief gedrag, kan dit gevolgd worden door een specifieke
sanctionerendemaatregel. 
● Storend gedrag bij (vak)excursies kan aanvullend leiden tot een weigering tot deelname bijeen
volgendeexcursieenhetopleggenvaneenvervangendetaak. 
● Hetgebruikvanpepdrankenopschoolwordtniettoegelaten:herhaaldevaststellingenleidttoteen
herstelmomentmeteenspecifiekeopdracht. 
● Hetzelfdegeldtvoorhetgebruikvanalcoholopschool.Ditheefteenstrafwerkofeenstrafstudietot
gevolg. 
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● Onzeschoolisrook-endamp/vapevrijzowelindegebouwenalsophetschooldomein.Rokenen/
ofdampen/vapenopschoolleidttoteenspecifiekeherstelopdracht. 
● Het gebruik van drugs en/of de verhandeling ervan opschoolisillegaalenleidttoteenernstige
sanctionerendemaatregel(tuchtmaatregelzoalsvb.uitsluiting). 
● … 

Wanneer er, na herhaalde herstelmomenten, bij de leerling inbreuken op het leefgedrag blijven
vastgesteld alsook bij zware overtredingen, volgen er sanctionerende maatregelen waaronder
strafstudie. 
Eenondersteunendpersoneelslidvolgtdeinbreukenophetleefgedragopenregistreertdezeindien
nodig. Het personeelslid voert tevens in eerste instantie met de leerling de nodige bijsturende
gesprekken. 
Na de toewijzing van een eerste strafstudie (1 uur op woensdagnamiddag) aan eenleerling,wordt
zijn/haark lastitularishiervaninkennisgesteld. 
Indien de leerling voor een tweede maal gesanctioneerd wordt met een strafstudie (ook op
woensdagnamiddag) wordt de duur ervan verhoogd tot 2 uren. In een gesprek met de klastitularis
en/ofdegraadcoördinator/directeur1e graaden/ofhetondersteunendpersoneelslid,wordtdeleerling
gewezenopdefrequentieofdeernstvanzijninbreuken. 
Indiendeleerlingeend
 erdemaalmoetwordengesanctioneerdmeteenstrafstudie,kan dezeop
woensdagnamiddagtot3urenverhoogdwordenofopzaterdagvoormiddagplaatsvinden(van09u00
tot12u00). 
Degraadcoördinatorzalinsamenspraakmetdeklastitularissamenmetdeleerlingdeernstvande
situatieonderdeloepnemenenmiddelenaanreikenomhetgesanctioneerdegedragtewijzigen. 
Deouderswordenopdehoogtegebracht. 
Mogelijkdientdeleerlingstrikttewordenopgevolgddoormiddelvaneenb
 egeleidingskaartw
 aarinhet
tewijzigengedragendecontroleprocedureisopgenomen.Hetinvoerenvaneenbegeleidingskaart
vooreenleerlingkanopiederogenblikbinnendeprocedure. 
Ookanderebegeleidendemaatregelen(eventueeldoordeskundigenbuitendeschool)kunnen
wordenvoorgesteld,zelfswordenopgelegd. 
Debegeleidendeklassenraadzalzichhieroverberaden. 
Bijeen(volgende)ernstigeovertredingzaldedirecteur,insamenspraakmetdebegeleidende
klassenraad,eenb
 egeleidingscontract(inclusief“oranjeopvolgingsfiche”)opleggen. 
Ditzalwordentoegelichtt.o.v.deleerlingéndeouders. 
Indiendeinhoudvandergelijkcontractnietwordtnageleefd,kandit leidentottu
 chtmaatregelen
waaronderdedefinitieveuitsluiting.Ditalleswordtindebegeleidendeklassenraadoverlegd.De
directeurneemthieroverdeuiteindelijkebeslissing. 

Deschoolwil,doorhetinbeeldbrengenvaneenaantalleefregels,eenduidelijkestructuuraanbieden
aandeleerlingen.Metheteraangekoppeldebegeleidings-enstappenplanwordthetvoordeleerling
daarenbovenduidelijktotwelkresultaatzijn/haargedraguiteindelijkkanleiden. 
Belangrijkisdatdeleerlingensteedsvanuiteenpositieveenopbouwendeinvalshoekworden
benaderdendathetstappenplanzekernietalseenrepressiefinstrumentzalwordenaangewend. 
Vandaar dat sanctionerende maatregelensteedszullenwordenbeschouwdalseenultiemestapom
niet aanvaardbaar gedrag om te buigen nadat alle andere interventies om het dagelijkse leven in
schoolvooriedereenzoaangenaammogelijktelatenverlopen,geenresultaathebbengehad. 
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DeelV

HETABCvanhetONZE-LIEVE-VROUWLYCEUM 
Aanwijzingenvooreenoptimaalschoollevenvoordeleerlingen. 


Afwezigheden



OLC(open
leercentrum)/BIB 


Brandalarm 


Camerabewaking 


CLB 


Computers



EHBO-dienst 
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Afwezighedenwordend
 agelijks(voor-ennamiddag)gecontroleerd. 
Alsjeafwezigbentgeweest,danbezorgjedeafwezigheidskaartende
nodigebewijzenaanhets
 ecretariaatopdedagvanjeterugkeer,u
 iterlijk
10dagennadeaanvangvanjeafwezigheid(zietevens
"Schoolreglement"). 
Alsjevoorlangeretijdziekbent,maaktdeklastitularisafsprakenmetde
klasomnotitiesbijteschrijven/tekopiëren. 
Hetondersteunendpersoneelslidkanzonodigeenherstelmomentmet
schrijfopdrachtopleggenindiendeleerlingzich,naherhaaldevraag,nietin
ordestelt. 

AlsleerlingbenjeautomatischlidvandebibliotheekbinnenhetOLC. 
HetOLCiseenruimtewaardestiltegerespecteerdwordt. 
InhetOLCisereenwerkruimtevooropzoekingswerk,ruimtevoor
projectbegeleiding,klassiekeendigitaleinformatiebronnen,begeleid
zelfstandigleren,elektronischleerplatformenvrijstudie-uur. 

Inelklokaal,bijdeuitgang,hangteenbladmet“Wattedoenbijbrand?”. 
Deevacuatiewegwordtaangegevenophetevacuatieplanbijde
lokaaluitgang. 
Ingevalvanbrandalarmvolgtdeheleklasnauwkeurigdevermelde
richtlijnenop. 

Deschoolmaaktgebruikvanbewakingscamera’s.Zodrajehet
schooldomeinbetreedt,kanjegefilmdworden.Pictogrammenopmeerdere
plaatsenmakenditduidelijk. Wanneeriemandgefilmdwerd,maghij/zij
vragenomdiebeeldentezien.Hij/zijgeefthierbijvoldoende
gedetailleerdeaanwijzingen.Zokunnenwedebetrokkenbeeldenvlot
vinden. 

HetCLB-teambeschiktovereenlokaalindeK
 oepel. 
EengesprekmeteenCLB-medewerkerkanjeaanvragendoorjeaante
meldenviaeenSmartschoolbericht. 
OokouderskunnenaltijdeenafspraakmakenmethetCLB(089569320). 

DeleerlingenkunnentijdensdevoormiddagpauzeeenPCreserverenom
tegebruikentijdensdemiddagpauze. 
Hetisstriktverbodenbestandentedownloadenvanhetinternetenook
eigenafgehaaldeprogramma’steinstalleren. 
Bijhetgebruikgeldteenspecifiekreglementvaninwendigeordedatje
vindtinhetlokaal.Chatten,Facebook,Twitter,computerspelletjes…zijn
verbodenopschool. 

Alsjeziekbent,geeftjeleraarjeeentoelatingomnaarhetonthaalte
gaan. 
Eenklasgenootvergezeltje. 
Indiennodigwordenjeoudersverwittigden/ofwordteenarts
geraadpleegd. 
Deleerlingzorgtbijverwachtelichamelijkeongemakkenzelfvoorhet
nodige. 
Medicijnen(o.m.pijnstillers)wordennietverstrekt,tenzijopuitdrukkelijke
enschriftelijketoestemmingvanjeouderséngestaafdmeteen
doktersattest. 
Kostendoorlichamelijkeletselsdiejeindeschoolofopdewegtussen
thuisendeschoolopgelopenhebt,wordendoordes
 choolverzekering
terugbetaald.Formulierenhiervoorkunjeaanhetonthaalkrijgen. 
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Jeeetofdrinktnietindegebouwen,tenzijjehiervooruitdrukkelijke
toestemmingvandedirectie(ofgedelegeerdevandedirectie)hebt. 
Alsjegezondheideentussentijdsevoedingvereist,vraagjehiervooreen
toelatingaanjegraadcoördinator. 
Kauwgomisabsoluutverboden! 
Maaltijdbonnen(warmemaaltijd)kunjeinhetinternaatverkrijgenbijde
aanvangvaniederelesweek.[Omwillevancoronaisdittijdelijkniet
mogelijk.] 
TijdensdevoormiddagpauzekunjeinhetSASvoordefeestzaaleen
belegdbroodjebestellen.Hetbesteldebroodjewordtdanafgehaaldinde
feestzaalom12.10u.[Omwillevancoronaisdittijdelijknietmogelijk.] 

Jefietsm
 oetjesluiten(d
 iefstalbeveiliging!).Laatopheteindevaneen
schooldagjefietsnooitachterindefietsenstalling.Verwittighetonthaal,
indiendittochhetgevalzouzijn.Gebruikallebeschikbareplaatseninde
fietsenstalling! 
Brommersenscootersplaatsjeindedaarvoorvoorzienevakken.Je
schakeltjemotoruitzodrajehetschooldomeinbetreedt.Jeschakeltdeze
ookpasteruginzodrajehetschooldomeinverlatenhebt. 

Formulierenge
 efjeafaanh
 eto
 nthaal. 
Vermeldsteedsjen
 aamenjeklasinpotloodopdedocumenten.Ze
wordenjeterugbezorgdviahetlaatjevanjeklasinhetS
 asv ande
lerarenkamer. 
Hetniettijdigafgevenvanschooldocumenten(doktersattesten,
inschrijvingsformulieren,toestemmingsformulieren…)kaneensanctietot
gevolghebben. 

Deschoolzorgtzelfvoorfotokopieënvoorlessenofuitstappen. 
VoordeleerlingenisereenkopieerapparaatterbeschikkinginhetS
 asvan
delerarenkamer(enkeltijdenspauzes;nietopdinsdagnamiddag).
Kopieerkaartenk anjekopenaanhetonthaal. 

Fraudebijhetgebruikvandeleerlingenpas,bijattesten,briefjesvande
ouders,wordtsteedsgevolgddooreenspecifiekesanctionerende
maatregel.Ditgeldtevenzeervoorfraudebijproefwerken(zieook
Schoolreglement). 

Indeloopvanhetschooljaarzijnerregelmatigbezinningen:bijhetbegin
vanhetjaar,voordeoverledenen,advent,vasten... 

Kosteni.v.m.deschoolgebondenactiviteitenwordeninprincipe
opgenomenindeindividuelerekeningdiejeoudersopgesteldetijdstippen
ontvangen. 
Brengdusnietteveelgeldmeenaarschool. 
Laatgeldofwaardevollevoorwerpennooitonbeheerdachter. 

Deleerlingeninde3de
  graadhebbenomwillevanorganisatorischeredenen
ste
een33 uur.Wenoemendithetgestructureerdstudie-uur(=inhet
lesroosteropgenomenwekelijksweerkerendstudie-uur).Deleerlingen
studerentijdensditlesuurinstilteindevoorzieneruimteinhetOLC.Indien
deleerlingenvandederdegraadheteersteoflaatstelesuurvandedag
eengestructureerdstudie-uurhebben,geeftdedirectiedezeleerlingen
toestemmingomrespectievelijkpashettweedelesuuraanwezigtezijndan
welnahetvoorlaatstelesuurdeschooleerderteverlateno
 mviade
meestlogischewegmeteenhuiswaartstekeren.Leerlingendiedanin
deschoolwensentestuderen,kunneninhetOLCterecht.Bijniet-naleving
vanbovenstaandespelregelswijstdeschooliedereaansprakelijkheida
 f. 
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GSM(enalle
anderemobiele
apparatengenre
smartphone,
smartwatch,
tablet…) 




Watmag niet: 
-Gebruikvanafhetbetredenvanhetschooldomeintotenmethetverlaten
vanhetschooldomein.  

Uitzonderingen:
- Gebruikbuitendegebouwenna heteindevandelesdag(gestructureerd
studie-uur=les). 

-Gebruikbuitendegebouwennahetlaatsteexamenvandedag,tijdens
deexamenperiode.  

-Gebruiktijdensdelesompedagogischeredenen,na toestemmingvande
leerkracht.  

ElkeinbreukopdezeregelswordtsowiesoaandeOLC-verantwoordelijke
gemeld! 
Bijherhaaldevaststellingenhanterenwebegeleidendemaatregelen,
ordemaatregelenen/oftuchtmaatregelen.Leerlingendiehungsm
driemaalgebruikenopdespeelplaatskrijgeneenherstelmoment;
leerlingendiehungsmindeklasgebruikenkrijgenbijdeeerstekeeral
eenherstelmoment. 

LETOP: 
Tijdensextramuros-activiteitenisgebruikn
 iettoegestaan,tenzijanders
gecommuniceerdwordt.Verplaatsingenvallenookonderextra
muros-activiteiten. 

Indienovertredingvóórhet4de
  lesuurwoensdag 
ofindienovertredingvóórhet7de
  lesuur(namiddag)/8ste
  lesuur
(dinsdagnamiddag) 

Deafgenomenmobieleapparatenwordendoorhetpersoneelslidbijde
OLC-verantwoordelijkeinbewaringgegeven. 
Opvertoonvanheteigenleerlingenpasjekaneeninbeslaggenomen
apparaatopheteindevandedagopnieuwbijdeOLC-verantwoordelijke
afgehaaldworden. 

Indienovertredingtijdenshet4de
  lesuurwoensdag 
ofindienovertredingtijdenshet7de
  lesuur(namiddag)/8ste
  lesuur
(dinsdagnamiddag) 

Deafgenomenmobieleapparatenwordendoorhetpersoneelslidzelfin
bewaringgenomengedurendedatlesuur. 
Hetpersoneelslidgeefthetinbeslaggenomenapparaataanheteindevan
hetlesuurterug. 

Hetgebruikvaneenmobielapparaatvoorgeluids-,film-enfoto-opnamen
opschooliss triktverboden. 
Bijvaststellingdientdeniet-geoorloofdeopnametewordenverwijderd,
gezienditkanwordenbeschouwdalseenernstigeinbreukopdeprivacy. 

Herstelmaatregelen  ZiedeelIVvanhetSchoolwerkplan 

Internaat 


Schoolwerkplan




Deleerlingen(zowelinternenalsexternen)mogentijdensdelessenen
tussentweelesurenn
 ietnaarhetinternaatzondertoelating. 
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Gedurendehetschooljaarkunnenkastjes(lockers/kluisjes)gehuurd
wordendieindegebouwenzijngeplaatst.[Omwillevancoronaisdit
tijdelijknietmogelijk.] 
Hetgebruikvaneenkluisjeisonderworpenaaneenreglementdatde
gebruikerondertekentbijhetbeginvandehuurperiode. 


Injeklaslokaalhangteenp
 rikbordvoorprentenofberichtenvan
educatieveaard. 
Deklastitularisbeslistinoverlegmetdeleerlingenhoebankenenstoelen
geplaatstworden.Andereklassendieinhetlokaaldelessenvolgen
respecterendit. 
Jeklaslokaallaatjealtijdo
 rdelijkachter,d.w.z.datje: 
nietsopdegrondlaatliggen; 
allea
 fvals teedso
 pruimt; 
hetb
 ordnaelklesuurafveegtenhetafwast(ookaandeachterkant)aan
heteindevanhetlaatstelesuurdatjeklasinhetlokaaldoorbrengt; 
hetlichtuitdoetalsjeweggaat; 
jeles-enpersoonlijkmateriaalelkedagmeenaarhuisneemt 
Alsjehetlokaalverlaat,vraagdanaanjeleerkrachtdedeurtesluiten.
[Omwillevancoronaisdittijdelijknietmogelijk.]Opheteindevandedag
sluitjeookallevensters. 
Elkeklasheefteenventilatieverantwoordelijkedievoorvoldoende
ventilatiezorgttijdensdelessenendelespauzes. 

Iedereleerlingkrijgteenleerlingenpasje(metfoto)waaropo.m.vermeld
staatofmen‘smiddagsdeschoolmagverlatenofniet.Deleerlingenvan
de1e
  en2e
  graadmogenenkeldeschoolverlatenomt huistegaaneten,
deleerlingenvande3e
  graadomu
 it(=buitendeschool)tegaaneten.Dat
pasjetoonjespontaanaanhettoeziendpersoneelslidbijhetbinnenkomen
vandeschooltijdensdemiddagpauze.Wiethuiseetofeenuitpasheeft,
magzichpasvanaf12.45uopnieuwophetschooldomeinaanmelden. 
Detoelatingwordtbestendigdofgewijzigdophetoudercontactvan30juni. 
Voore
 lkewijzigingvaneenp
 ermanentetoelating(vb.lunchpauze)na
dezedatumschrijvenjeouderseenbriefjedatjesamenmetjep
 asjeaan
hets
 ecretariaatbezorgt:dezewijziginggaatstandaardpasinop1januari
vanhetlopendeschooljaar. 
Vooreené
 énmaligetoelatingschrijvenjeoudersookeenbriefjewaarmee
jeeenéénmaligetoelatingontvangt.Vooreendoktersbezoekofbezoek
aandeorthodontkanjehiervoorterechtaanhetonthaal.Voorandere
toelatingenhebjedetoestemmingvandedirectienodig. 

Hetleerlingenparlementbestaatuitvertegenwoordigersvanalleleerjaren.
HetLPheefttweevoorzitters,dieinonderlingeafspraakookalssecretaris
fungeren. 
HetLPkanvoorstellenm.b.t.hetdagelijkseschoollevenbesprekenen
dezealsadviesformulerentenbehoevevandedirectie. 
Dedirectieendegraadcoördinatorennemenindematevanhetmogelijke
deelaandevergaderingenvanhetLP. 

Indegebouwenvragenwijdenodiger ust. 
Tussendelessenblijfjeinhetlokaalofgajezosnelmogelijknaarhet
volgendelokaal.Jeblijftinhetlokaalookopjeplaatszitten. 
Moetjelangerdan1
 0minutenwachtenopjeleerkracht,verwittigdande
verantwoordelijkevanhetsecretariaatofbelopeenbinnentelefoonhet
onthaal(nummer2
 10). 
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Alsjeomm
 edischeredenennietkandeelnemenaandelessen,dan
bezorgjeaanjeleerkrachtLOvóórdeleseengeldigmedischattestdoor
eengeneesheeringevuld. 
WienietdeelneemtaandelesLOkrijgtgedurendedieles/periodeeentaa
(brengsteedsjeschriftenschrijfgereimee).Daarbijzaliedereendieniet
aandelesdeelneemt,moetenaanwezigzijnopdeplaatswaardeles
gegevenwordt(tenzijinindividuelegevalleneenandereregelingwordt
getroffen). 
Omeenrapportcijferteverkrijgen,volgtaanheteindevanelk
trimester/semestervoordezeleerlingeneenschriftelijkeofmondelinge
evaluatie. 

Eerbiedenzorgvoordeaanwezigeinfrastructuur(lokalen,meubilair,
didactischmateriaal,e.d.)zijnvanzelfsprekend.Vrijwilligebeschadiging
wordtstrenggesanctioneerd.Zonodigwordtbetalinggevraagdvanhet
beschadigdegoedofwordtdebeschadiginghersteld. 
Indevaklokalengeldenspecifiekereglementenvaninwendigeordedie
aanvullendzijnopdebepalingenvanhetschoolreglement. 

Jekandelunchopschoolgebruikenvan12u10tot12u45inde: 
-Eetzaal(1ste -3de
  jaar)[Omwillevancoronaisdittijdelijknietmogelijk.]: 
*jegaatbinnenenbuitenlangsdespeelplaats. 
*jekandeeetzaalvanaf12.30uverlatennahetseinvande
toezichthouder. 
-Feestzaal(4de -6de
  jaar)[Omwillevancoronaisdittijdelijkniet
mogelijk.]: 
*jemagookdemiddagpauzedoorbrengenindefeestzaal. 
Pertafelz orgendeleerlingenzelfvoorordeennetheidindeeetzaalenin
defeestzaal:tafelsafruimenenafwassen,afvalwegbrengenenstoelen
schikken. 
Tafelrestenwordenvolgensdesorteerrichtlijneningezameld. 

Trimestriëleafsluiterszijn,inhetkadervanhetverplicht
gezondheidsbeleid,niettoegelaten.Jelaatduszelfgeenbroodjes,pizza's
endergelijkeindeschoolleveren.Elderseenbroodjeof…(laten)halen,is
eveneensuitgesloten. 

Wijzigingen(b.v.vanklaslokaaloflessenrooster)ofalgemene
mededelingen(examenroosters,allerhandeactiviteiten,enz.)vindjevia
deT
 V-schermenen/ofSmartschoolterug.Vervangingenworden
dagelijksviadeTV-schermengecommuniceerd. 

Aluminiumfolie(zilverpapier)isverboden.Ookblikjesentetrablikjes
ontradenwe.Wijsorterenafval!Gebruikdevoorzieneafvalbakken.
Herbruikbaredrankflesjes(plastic)wordenbijvoorkeursteedsmeeterug
naarhuisgenomen;ookophetschooldomeinwordenzesteedsteruginde
juistecontainergeworpen. 
Draagmeezorgvoornetheidenordeinenrondomdegebouwen,
respecteerdegroeneruimtenenvolgdeadviezenvande
verantwoordelijkenstriktop. 
Leerlingenkunnenmeeingeschakeldwordenbij
bewustmakingscampagnesvandewerkgroepMIGO(Milieuen
Gezondheid). 
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Dezeactiviteitenwordenondertoezichtvanleerkrachtengeorganiseerd. 
Hetschoolreglementblijftsteedsvantoepassing. 

Hetonthaalisopalleschooldagenopenvoorleerlingenvolgenshet
dienstroosterdatjedaarkanraadplegen. 
Bijhoogdringendheidkanjesteedsaanhetonthaalterecht. 
Tussentweelesurengajenietnaarhetonthaal(uitgezonderdingevalvan
ziekte). 

Zoweltijdensdevoormiddag-,demiddag-,alsdenamiddagrecreatie
verlaatjeonmiddellijkhetgebouwengajenaardes
 peelplaatsofnaarde
Aula. 
Alshethardr egent(extreemweer),doejehetvolgende: 
-doeeenregenjasaanen/ofgebruikjeparaplu; 
-ganaarderuimtevandea
 ula(=grootafdak). 

Zies
 tappenplanr emediëringindebijlagenbijhetschoolreglement/
schoolwerkplan2021-2022.Zieookrubriekschoolwerkplan2021-2022. 
II.1.Deevaluatievandeleerling(Remediëringstaak/Vakantietaak). 

Alleleerlingenvormen’smorgens,nadespeeltijden’smiddagsrijen.De
plaatsvanderijwordtopdegrondaangeduidmethetlokaalnummer.Je
blijftinderijstaantotdatjeafgehaaldwordt.Alshethardr egent(extreem
weer),doejehetvolgende: 
-erwordengeenrijengevormd; 
-jegaatophetsignaalvandetoeziendepersoneelsledennaarje
klaslokaalenwachtdaarrustigopjeleerkracht. 

Ophetheleschooldomeineninallegebouwenisrokenv
 erboden. 
Ditrookverbodgeldtookaandeschoolpoortentijdensalle
extra-murosactiviteiten. 

Deplanningsagendaisgeenpersoonlijkdagboek.Volgensde
aanwijzingenvanjeleerkrachtvuljedeagendatijdense
 lkeles
nauwkeurigin. 

Allerleibenodigdhedenkunjekopenaanhetonthaal:kopieerkaarten,
zakdoekjes,huistakenblokken…Deverkoopprijzenzijnergeafficheerd.

Schoolboekenzijnjepersoonlijkeeigendom.Zewordengehuurdof
aangekochtviaStudieshop.be.Opheteindevaniederschooljaariser
een“inleverdag”omdegehuurdeboekenterugtebezorgenaan
Studieshop.be. 

Inprincipewordenalleboekenelkedagmeenaarhuisgenomenofinhet
gehuurdekastje(kluisje)gelegd.[Omwillevancoronaisditlaatstetijdelijk
nietmogelijk.] 
DeschoolkalenderkanviaSmartschoolendeschoolwebsitegeraadpleegd
worden. 
Informeerjeouders,zodatzijtijdigopdehoogtezijnvanactiviteitendie
mogelijkvoorhenvoorzienzijn. 

Hetschoolsecretariaatofleerlingensecretariaatvindjeinlokaal51
(aulaklassen). 
Hetsecretariaatisiederemiddagopentussen12u45en13u.15u(dinsdag
12.55u)entijdensdevoormiddagspeeltijd. 
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Tussentweelesurenmagjezondertoelatingn
 ietnaarhetsecretariaat
gaan! 

DeelektronischeleeromgevingSmartschoolenhetdaaraanverbonden
berichtensysteem,isineersteinstantiebedoeldoms chooleigeninformatie
(lessen,opdrachten,oefeningen)optehaleneneventueelhieroverte
communicerenmetdelerarenenmedeleerlingen. 
HetberichtensysteemvanSmartschoolisdusgeenchatbox,m.a.w.
berichtenzonderwezenlijkeinhoudhorenernietthuisenerwordengeen
gegevensdoorgestuurddiedeprivacyvaneenpersoon(jongereof
volwassene)kunnendoorbreken.
Evenminzalwordentoegelatendatviaditmediumgrotebestanden
(muziek,videofragmenten)vanhetinternetwordenafgehaald. 
Daariederezendervanberichtenkanwordenachterhaald,kunnen
diegenendiemisbruikmakenvanditsysteemverwijderdwordenuitdeze
elektronischeleeromgeving. 
ErwordtgestreefdnaareenverzorgdNederlandsbijhetsturenvan
berichtennaarmedeleerlingenen/ofleerkrachten.“Chattaal”endergelijke
wordenniettoegelatenenkantotgevolghebbendatdeleerlingomdeze
redentijdelijkwordtverwijderduitditsysteem. 

ZieookhetSchoolreglement. 
Wanneerer,navb.herhaaldeherstelmomenten,bijdeleerlinginbreuken
ophetleefgedragvastgesteldblijvenalsookbijzwareovertredingen,
volgeners
 anctionerendemaatregelenwaaronderstrafstudie.Deze
kunnentoegekendwordenopwoensdagnamiddag(1,2of3uren)ofop
zaterdagvoormiddag. 

Lesurenvana
 fwezigeleerkrachtenwordenvervangendoorstudie(vaak
meteent aakvoorhetbetreffendevak)ofdooreenextrales.Het
secretariaatspersoneelbrengtinditlaatstegevaldeklasopdehoogtevan
dewijziging. 
Deschoolbiedtopm
 aandag,dinsdagendonderdagookb
 egeleide
naschoolsestudievoorinternenene
 xternenvan1ste
  t/m6de
  jaaraanvan
16u05utot17u15u/dinsdagvan16u00tot17u15u.Leerlingenkunnen
hiervoorinhetbeginvanhetschooljaarinschrijven.Destudiegebeurt
ondertoezichtenisgratis. 
Dedeelnameisonderworpenaaneenreglement.Aan-enafwezigheden
wordenstriktopgevolgd. 
Tijdensdee
 xamenperiodeskunjeelkeschooldaginde
namiddagstudieblijven,van13.20utot15.50u/dinsdagvan13.00tot
15.40u.Jeschrijfthiervoorinenjebentdanookverplichtaanwezig(o.a.
voordeschoolverzekering).Deavondstudielooptgewoondoor. 
Erisookp
 ersoonlijkestudiebegeleiding.Hiervoorkunjeterechttijdens
demiddagpauze,deavondstudieofopafspraakbijdebetrokken
leerkrachten. 

Dealdanniettoewijzingvaneenschooltoelagevaltonderde
verantwoordelijkheidvandeoverheidengebeurtautomatisch. 

08u25u/13u10( woensdagn.v.t.;dinsdag12u50) 
Leerlingnietopschooldomein=telaat=leerlingenpasjewordtinbeslag
genomenenwordtgeregistreerd(leerlingenpasjemoet’savondsterug
afgehaaldwordeninhetOLC). 

Leerlingkomtna08u35/13u20(dinsdag13u00)aan: 
Deleerlingmeldtzichaanhetonthaalenkrijgteenbriefje. 
Wietochrechtstreeksnaarhetleslokaalgaat,wordtdoordeleerkracht
naarhetonthaalgestuurd. 
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LETOP: 
Iedereenzorgtervoordathij/zijsteedszijn/haarleerlingenpasjebijheeft. 
Leerlingenhalenaltijdeenbriefjeaanhetonthaalalszeopandere
tijdstippentelaatzijn. 

Voetgangerskomendeschoolbinnenviadehoofdingangaande
Collegelaanofdezij-ingangaandeMispadstraat. 
Fietsersenbromfietsersgebruikendetoegangviadefietserspoortaan
deCollegelaan(fietsenstalling)ofdezij-ingangaandeMispadstraat. 
Leerlingendie’smiddagsperfiets/bromfietsnaarhuisgaanenvanhuis
terugkomen,betredenhetdomeinviadehoofdingangaandeCollegelaan. 
Deachteringangaandezr.Eduardalaanwordtenkelgebruiktdoora
 uto’s
vanpersoneelsledenenleveranciers.
Opdespeelplaatswordtdefietsenbromfietsaandehandgeleidenisde
motoruitgeschakeld. 
Ditzijnveiligheidsmaatregelen;volgdeinstructiesdusgoedop! 

DeleerlingengebruikendetoilettenindeK
 oepel. 
Voorzogenaamde“n
 oodgevallen”tijdensdelesurenishettoiletinhet
OLCvoorzien.Jemeldtjehiervooraanbijde
OLC-verantwoordelijke.Vanzelfsprekendlaatjehettoiletnetjesachter. 
Bijernstigeo
 vertredingenvandeafsprakenm.b.t.veiligheiden
gezondheid,o.a.rokenofbeschadigen,krijgtdebetrokkenleerlingeen
sanctie. 
Opgelet: 
detoilettenindek
 elderverdieping(onderaandevierkantetrap)zijn
bestemdvoorhetp
 ersoneel!

ZiehiervoorhetSchoolreglement. 

Alsjeverlorenvoorwerpenvindt,brengjezenaarheto
 nthaalofOLC. 
Verlorenvoorwerpenkanjeafhalenopmaandag,donderdagenvrijdagin
deB
 ibliotheek/Openleercentrumv
 an1
 2u45tot13u15. 


Elkeleerling(e)heefteenverzorgdeneenvoudigvoorkomen.Hieronder
behoreno.a.eenverzorgdennatuurlijkkapsel,juweleninbeperktemate, 
éénoorringperoor. 
Piercingszijnniettoegelaten,zichtbaretattoosevenmin. 
TijdensdelessenLOwordenomwillevanveiligheidsredenengeen
oorringen,juwelenofpolshorlogesgedragen. 

Surfregelmatignaarw
 ww.lyceumgenk.be 
Jekanonsookvolgenoponzesocialemedia:FacebookenInstagram. 

Brengaltijdded
 irectieenhets
 ecretariaatopdehoogtevangeboorte,
huwelijkofoverlijdenvannaastefamilieleden. 
Onderstreepopo
 verlijdensberichtendenaamvanjegezinenvoegerje
eigenn
 aamenklasaantoe;zowordenmisverstandenvermeden. 
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Bijlage1:Wieiswie? 

InrichtendeMacht 

Administratievezetel:

Onze-Lieve-Vrouwlyceum 
Collegelaan30 
3600Genk 
tel.(089)352230 
fax(089)364148 


Voorzitter:Dhr.A.Lenaerts 
Secretaris:Dhr.J.Gerets 
Leden: 
Dhr.S.Cox 
Dhr.J.Daenen 
Dhr.R.Driesen 
Mevr..V.Hennissen 
Mevr.K.Louis 
Dhr.J.Seutens 
Mevr.C.Vanaenrode 

Directie 

Algemeendirecteur:
R.Vandervelden 
Directeureerstegraad:
I.Doumen 
Adjunct-directeurzesjarigeschool:
D.Delvaux



Interneberoepscommissies 

1. Interneberoepscommissie–Definitieveuitsluiting 
°Internegeleding:dhr.J.Seutens+eenlidvandeklassenraad+eenleerlingenbegeleider 
°Externegeleding:Mr.K.Hermans+mevr.G.Braekers 
°Voorzitter:Mr.K.Hermans 

2. Interneberoepscommissie–OriënteringsattestBofC 
°Internegeleding:dhr.J.Seutens+devoorzittervandedelibererendeklassenraad, 
+eenlidvandedelibererendeklassenraad 
°Externegeleding:Mr.K.Hermans+mevr.G.Braekers 
°Voorzitter:Mr.K.Hermans 


Schoolraad 

Voorzitter:
G.Braekers 

Afgevaardigdenvandegeledingen: 
*Personeel:
I.Verbiest,B.Deckers,M.Vannieuwenhove 
*Ouders:
L.Menten,A.Spooren,B.Vanoppen 
*Lokalegemeenschap:
G.Braekers,C.Driesen,C.Peeters 
*Leerlingen:
voorzittersvandeleerlingenraad(wisselenjaarlijks) 
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BIJLAGE2:VCLB-regioGenk 






VrijCentrumvoorLeerlingenbegeleiding(VCLB)RegioGenk


EstherJansdirecteur 
Zevenbonderstraat80 

BijhetVrijCentrumvoorLeerlingenbegeleidingkanumetaluwvragenen/ofzorgenterechtinzakede
volgendedomeinen: 
●
●
●
●

LerenenStuderen 
Onderwijsloopbaan 
Preventievegezondheidszorg 
Psychischensociaalfunctioneren 


HetVrijCLBstaatinvoorhetonthaalvanaldezevragenmetdebedoelingmensenterugopwegte
zettendoor: 
●
●
●
●

schoolinternezorgteondersteunen 
informatieen/ofadviestegeven 
teverwijzennaarexternehulpverlening 
toeteleidennaareenverderbegeleidingstrajectbinnenhetVrijCLB 

Openingsuren: 
●
●
●
●
●

Openingsperiodenindevakanties: 

Maandag:8u30-12u30 
Dinsdag:8u30-12u30envan13u00-17u00 
Woensdag:8u30-12u30envan
13u00-16u00 
Donderdag:8u30-12u30envan
13u00-17u00 
Vrijdag:8u30-12u30envan13u00-16u00 

●
●
●
●
●


●

Herfstvakantie:alledagengeopend 
Kerstvakantie:alledagengeopendin
2de week 
Krokusvakantie:alledagengeopend 
Paasvakantie:openop4en5april
2022enop14en15april2022 
Zomervakantie:openvan1t.e.m.14
juli2022en16t.e.m.31augustus
2022 
Geslotenopdecretalefeestdagen,
op12november2018enop27mei
2022 


Bij de CLB-ch@t (www.clbchat.be) kan je terecht op maandag, dinsdag en donderdag van
17u00-21u00enopwoensdagvan14u00-21u00.CLB-ch@tistoegankelijkopalonzeopeningsdagen
(ziehierboven) 

U kan ook steeds online terecht bij Onderwijskiezer (www.onderwijskiezer.be) voor informatie over
studiekeuze, hetstudie-aanbodvanscholen,onlinetestsdienaarstudiehoudingpeilen,enz.Vragen
die via de website gesteld worden zullen gedurende de hele vakantie binnen 24u deskundig
beantwoordworden. 
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BIJLAGE3:SCHOOLKALENDER2021-2022 



A 




B 




C 

Aanvangvanhetschooljaar:woensdag1september2021 

Eindevanhetschooljaar:donderdag30juni2022 

Vakanties: 
− Kerstvakantie:vanmaandag27december2021t/mzondag9januari2022 

− Paasvakantie:vanmaandag4april2022t/mmaandag18april2022 

− Zomervakantie:vanvrijdag1juli2022t/mwoensdag31augustus2022 


Ontspanningsverloven: 

−
−


D 










E 


F 


G 


1°trimester(herfstvakantie): 
vanmaandag1november2021t/mzondag7november2021 

2°trimester(krokusvakantie): 
vanmaandag28februari2022t/mzondag6maart2022




Schorsingvandelessen:  

− dewoensdagnamiddagen 
− dezaterdagen 
− dezondagen 
− donderdag11november2021(Wapenstilstand) 
− donderdag26mei2022(O.-H.-Hemelvaart) 
− vrijdag27mei2022(Brugdag) 
− maandag6juni2022(Pinkstermaandag) 


Klassenradendag:maandag11oktober2021 

Pedagogischestudiedag:donderdag27januari2022 


Facultatievevakantiedag:vrijdag28januari2022 




Deze mededeling is gebeurd aan de diensten enpersonenzoalsvermeldinB.Vl.Ex.17/04/91
art.9 
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Bijlage4:Overzichtvandebijdrageregeling 

Individueleschoolrekening 
Hettotalebedragisafhankelijkvanhetgevolgdeleerjaarenhetaantalvakgerichteactiviteiten. 
Deaardendekostenvandeschoolgebondenactiviteitenenmiddelenzijnopvraagbaarbijde
econoom. 
Opbasisvandeschoolrekeningenvanschooljaar2018-2019(devervolgjarenzijnnietrepresentatief
o.w.v.depandemie)kunnenb
 enaderendv olgendebedragenvernoemdworden: 

- 1ste graad:
circa200à240euro 

- 2egraad:
circa130à170euro 
- 3e graad:
circa130à170euro 

Inbovenstaandebedragenzijnopgenomen: 
● Vastekosten: 
Hetbetrefthiereenbijdrageinvastekostenzoalsvoorgedruktexamenpapier,Lyceumrun,
gebruikvanICT-materiaaleninternettijdenspauzesennaschools…:+/-22euro. 
● Andereschoolkosten: 
°Dekostenvanvakgerichteexcursiesensocio-culturelevoorstellingendievolgenshet
leerplan(moeten)wordenaangeboden,vanlesgebondendrukwerken,vanspecifieke
leermiddelendietijdenshetschooljaarwordenaangeboden...Vervoersonkostenvooralle
extra-murosactiviteitenzijnopgenomenindeaangeduide(richt)prijzen. 
Volgenderichtprijzenzijnvantoepassing: 
- Vakexcursies:circa10à20europerexcursie 
- Vakgerichteencultureleactiviteitenbinnenhetschoolwerkplan:circa16europeractiviteit 
- Jeugdschrijversensprekers:circa5europerspreker(indiennietgesubsidieerd) 
- Sportdagenvoor1e ,2e ,3e  jaar:circa10à25euro 
- Busvervoerbijsportdagenvoorhet4e
 ,5e  en6e
  jaar:circa5à15euro,afhankelijkvande
bestemming. 
- Kopieën(schooldrukwerk):deprijsperkopiebedraagt0,06euro(recto)en0,12euro
(recto/verso).Dezeprijskanvariërenafhankelijkvandepapierprijsopdemarkt. 

Deschoolrekeningenwordenalsvolgtaangeboden 
● Viaeenvoorschot 
Tijdensoktober/novemberwordtalsvoorschotdebetalingvan75eurogevraagd. 

● Viaeeneindafrekening 
Aanheteindevanhetschooljaarwordtdeindividueleschoolrekening(naaftrekvanhetbetaalde
voorschot)terbetalingaangeboden.Indienhetsaldokleinerisdanhetreedsbetaaldevoorschot,
wordthetteveelbetaaldebedragterugbetaald.Nogopenstaandeactiviteitgebondenafrekeningen
wordendesgevallendindeeindafrekeningmeeopgenomen. 

Bijkomendeonkosten,nietopdeindividueleschoolrekening 
Extra-murosactiviteiten(alslesdagen) 
-1e  jaar:dezeeklassen(driedaags)-circa148euro 
Sportdagen 
- 4e jaar:circa12à25euro  
- 5e jaar:circa0à25euro,afhankelijkvandegekozensporten 
- 6e jaar:circa20euro 
Bijkomendeonkosten 
- uniformrok(afhankelijkvandemaat):circa69à80euro 
- huistakenblok:circa3euro 
- grafischerekenmachine(GRM),3e -6e  jaar:circa100euro(éénmalig) 
- LO-gerief+borduren(22,00euro+10,00euro) 
- voorhet2e
  t/m6e
  jaar:sportuitrusting-circa2
 232,00euro(LO-gerief,inclusiefborduren) 
Gratis 
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-

beroepskledij(labojas) 
ongevallenverzekering 
naschoolsestudie 
sportactiviteitentijdensmiddagenopwoensdagnamiddag 
gebruikvannaslagwerktijdensdelesuren(schoolbibliotheek) 
gebruikvanschoolgebondenhard-ensoftwaretijdensdelesuren 
gebruikvanSmartschool 
deelnameaanschoolwedstrijden(olympiades,taalwedstrijden…).Indieneenleerlingzich
heeftingeschreven,maarnietiskomenopdagen,zullendegemaaktekostenwel
aangerekendworden. 
mapjevoorrapporten.B
 ijverlies:2europermapje. 


Niet-verplichteonkosten(opvrijwilligebasis) 
- Meerdaagseculturelereizen: 
4ejaar:Parijs:circa185,00euro 
3e graad:Italiëreis-circa1.030,00euro 
6e jaar-SantiagodeCompostella:circa630,00euro 
LETOP: 
Deleerlingmaggeenopenstaandeschoolrekeninghebbenalseraanmeerdaagseculturele
reizendeelgenomenwordt.Indienoudersproblemenondervindenmethetbetalenvande
schoolrekening,kunnenzijcontactopnemenmetdedirecteurofdeeconoom.Hetisdande
bedoelingdaterafsprakenwordengemaaktovereenaangepastebetaalwijze.Eendiscrete
behandelingvandergelijkevragenwordtgegarandeerd. 
- Anderenaschoolseactiviteitenwaaraanopvrijwilligebasiswordtdeelgenomen 
- Socialeactiviteiten(o.a.solidariteitsacties…):vrijblijvendebijdrage 
- Lockers(kluisjes):huurprijsperjaar–12,50euro+waarborgsleutel-5euro( waarborgwordt
teruggegevenophetvanheteindeschooljaarnainleverenvandesleutel) 
- Maaltijden: 
warmemaaltijd(internaat)-circa5,00euro 
broodje-circa3,00euro 
- Kopiekaartvooreigengebruik:3,00eurovoor50afdrukken+waarborgkaart-2euro( waarborg
wordtteruggegevennainleverenvandekaart).D
 ezeprijskanvariërenafhankelijkvande
papierprijsopdemarkt. 

Kostenbijannulatie 
Kostenwordenaangerekendbijeennietgewettigdeafwezigheidvaneenleerlingdoorbijv.een
medischattest,voordieschoolactiviteiten,waarvoordeschoolreedskostenheeftgemaaktendieniet
terecupererenzijn.  
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Bijlage5:Stappenplanremediëring
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BIJLAGE6:Informatieprivacywetgeving‘PXLAppwel’ 

Hogeschool PXL is de verwerkingsverantwoordelijkevoordeverwerkingvandepersoonsgegevens.
Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds worden de data door de onderzoekers van de
Hogeschool PXL gebruikt om statistische analyses op te doen en anderzijds kan de
leerlingcoördinatormetderesultatenvandevragenlijstenuithetproject,indiendeleerlingditwenst,
deleerlingbegeleideninhetverhogenvanhetwelbevindenvandeleerling. 
Enkel de volgende persoonsgegevens over de leerling zullen worden verzameld: naam,voornaam,
geboortedatum,geslacht,schoolendeantwoordenopdevragenlijst. 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor bovenvermelde onderzoeksdoeleinden en voor het
desgewenst verstrekken van informatie aan ouders en/of leerlingen over de resultaten van het
onderzoek.Derechtsgrondwaaropditgebeurt,isdetoestemmingvandeleerlingofzijn/haarouders.
PXLkandebetrokkenendesgevallendookuitnodigingensturenvoorvervolgonderzoekofdeelname
aanandereonderzoeksprojecten,waarvoorwePXLzichbaseertopgerechtvaardigdbelang.
Verder kunnen ook bepaalde medewerkers van onze IT dienstverlener toegang hebben voor
specifieke taken, met name de uitoefening van de rechten van de leerling. De gegevens zullenop
school bewaard worden tot de leerling uitgeschreven wordt. Op de beveiligde server van de
HogeschoolPXLzullendegegevensmaximaal10jaarbewaardworden. 
Deleerlingverklaartopdehoogtetezijnvanhetrechtomdevoormeldetoestemmingteallentijdein
tetrekkenenvandemogelijkheidomdedeelnameaanhetonderzoekopiedermomentstoptezetten
en dit zonder opgave van redenen. Dit kan via dekanalenhierondervermeld.Indiendeleerlingde
deelname stopzet, heeft ditopgeenenkelewijzenadeligegevolgenvoordeleerlingofdeouder.Al
dannietdeelnameaanditonderzoekzalnietinterfererenmetdeevaluatievandeleerlingopschool. 
Allerechtenvandedeelnemerskunnennagelezenwordenindeprivacyverklaringindeapp. 
De leerling is ervan op de hoogte gebracht dat, op aanvraag, een samenvatting van de
onderzoeksbevindingen kan worden verkregen, en dat voor alle verdere informatie, contact kan
wordenopgenomenmetPXLviadevolgendekanalen: 
● e-mail:h
 anne.luts@pxl.be,lies.hamal@pxl.be, 
● e-mail‘dataprotectionofficer’(DPO):d
 po@bdo.be 
● pergewonepost:PXLEducation,HanneLuts,Vildersstraat5,3500Hasselt
U heeft eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle
informatiehieromtrentkanwordenteruggevondenophttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 
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