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Voorwoord 

 

Geachte ouders, beste leerling(e) 

 

Een schoolcultuur is moeilijk te vatten in een schoolreglement en zij omvat 

veel meer dan 'rechten en plichten'. Gelukkig maar! 

Toch is het met het oog op een goed samenleven nodig jullie over die 

rechten en plichten te informeren. Wees dus niet verrast dat de formulering 

hier en daar wat juridisch klinkt. Wij hopen dat in het dagelijkse leven 
vooral onze pedagogische zorg mag blijken.  

Het is precies vanuit onze opvoedende opdracht dat wij het nodig achten 

van bij het begin goede afspraken met jullie te maken. Want wij vormen 

een schoolgemeenschap van meer dan duizend zeshonderd leerlingen en 

méér dan honderd zeventig personeelsleden. In zo een grote groep zijn 

goede afspraken van meet af aan een noodzaak. Enkele van die afspraken 

vinden we zo essentieel dat we ze als een „rood licht‟ hebben aangeduid. 

Wij richten ons in het bijzonder tot onze meerderjarige leerlingen. Door je 

meerderjarigheid verandert je relatie tot je ouders op juridisch vlak. Toch 

hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie 

onderlinge verhouding voordoen. Zowel ouders als leerlingen 

ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor 

akkoord en maken zodoende de inschrijving op onze school rechtsgeldig. 

De handtekening van de leerlingen is echter volledig rechtsgeldig vanaf de 

achttiende verjaardag. In dit schoolreglement verwijzen wij met een (*) 
naar de punten waarin de meerderjarige leerling autonoom kan optreden. 

Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen veel 

enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes! 

 

Namens de directie van het Sint-Bernarduscollege 
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Schoolreglement 

Editie 2011-2012 

 

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons 

pedagogisch project, in het tweede deel vind je het studiereglement en het 

orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over 

diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal 
deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement werd overlegd 

tussen de inrichtende macht (verder „het schoolbestuur‟ genoemd) en de 

schoolraad. 

 

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

volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het 

schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school 

wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw 
akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de 

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

ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het 

schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 

  

Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische 

relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom 
optreden. Dat betekent dat je, telkens er in dit schoolreglement naar "je 

ouders" wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden. 
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Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 

1 Pedagogisch project: De droom van het SBC  

Wij dromen van een school 

waar leerlingen en leerkrachten graag werken, 

waar er solidariteit is met elkaar en met de grote wereld, 

waar er eerbied is voor mensen en dingen. 

Wij dromen van een school 

waar eerlijk gezocht wordt naar waarheid, 

waar gevoel woont voor al wat schoon, edel en goed is, 

waar dankbaarheid leeft voor het wonder waarin en waarvan wij leven. 

Wij dromen van een school 

waar niemand volmaakt moet zijn, 

waar we vergiffenis geven en vergiffenis krijgen, 

waar we altijd blijven geloven in de toekomst. 

Het lijken „plechtige-communiewoorden‟,  

maar toch is dit ons ideaal, 

het pedagogisch project, waarvoor we staan. 

We spreken erover in de godsdienstlessen, 

maar ook in de andere lessen zit deze visie verweven. 

Soms vieren we die in liturgie of gebed 

en dan kunnen we weer een beetje verder dromen. 

Waar halen wij onze droom? 

Wij geloven dat mensen kinderen van God zijn op weg naar geluk. 

Wij geloven dat Jezus van Nazareth de weg is naar dat ware leven. 

Wij geloven dat wij geroepen zijn om te leven in Jezus‟ Geest. 

Daarom noemen wij ons een katholieke school. 

Niet iedereen werkt hier even hard aan. 

Sommige leerkrachten, leerlingen, ouders 

noemen zich zelfs andersdenkenden. 

Maar als u zich bij ons inschrijft, verwachten we minstens 

dat u onze overtuiging eerbiedigt 

en we hopen dat u ook later nog weet 

dat u een vrijwillige keuze gemaakt hebt 

voor een school met een droom. 
 

Je vindt de „droom van het SBC‟ verder verwoord in enkele pedagogische visieteksten, zie de 

bijlage 1 
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2 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 

Het oudercontact is cruciaal in de communicatie tussen de school en de ouders over het 

functioneren van de leerling binnen onze school. Het is belangrijk dat een oudercontact 

plaatsvindt in een sfeer van wederzijdse dialoog met een inbreng van zowel de ouder als 

de school. 

De school verwacht dat de ouders hier op aanwezig zijn. De data van onze 

oudercontacten staan in de schoolkalender vermeld. 

De mogelijkheid tot individuele oudercontacten is altijd voorzien wanneer  een meer 

directe opvolging van een leerling noodzakelijk is, zowel op vraag van de school als op 

vraag van de ouders. De school verwacht dat de ouders op de uitnodiging ingaan en dat 

ze, indien dit niet mogelijk is, de school verwittigen. De ouders kunnen hiervoor steeds 

contact opnemen met de directie. 

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het 

spijbelbeleid 

2.1 

Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste 

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

dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als 

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

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

ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke 

schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met 

een orde- of tuchtmaatregel.  

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

lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken 

hierover vindt u terug in het schoolreglement.  

Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 

halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest.  

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

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

op tijd aanwezig is.  

2.2 

Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, 

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

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

verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op 

dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, 

speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming.  

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur 

beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- 

en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit 
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te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de 

school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.  

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele 

leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we via de cel 

leerlingenbegeleiding en klassenraden de evolutie van de leerling opvolgen. Sommige 

leerlingen hebben op bepaalde momenten nood aan individuele begeleiding, anderen 

hebben constant nood aan individuele zorg.  

Indien nodig  zal de school  in overleg met u, als ouder, vastleggen hoe de individuele 

begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u 

van de school mag verwachten en wat wij van u verwachten.  

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en we verwachten dat u de 

gemaakte afspraken opvolgt en naleeft. 

 

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

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

onderwijs betekent ook dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten 

de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de 

schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke 

kennis van het Nederlands bij te brengen.  
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Deel II Het reglement 

1 De inschrijving 

1.1 Eerste inschrijving 

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

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

ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze 

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

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

intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement 

gebeurt op school. 

 Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen voorzien we een drietal „info-momenten‟ 

waarvan één gepland wordt in de voorrangsperiode. Indien dit niet haalbaar is, kunnen 

leerlingen enkel ingeschreven worden op werkdagen, tijdens de kantooruren (9.00u-

12.00u en 14.00u-16.00u) en niet op woensdagnamiddag. Ook tijdens de grote vakantie is 

er een inschrijvingsmogelijkheid. 

 De precieze data m.b.t. de voorrangsperiode, de opendeurdag, de infomomenten en de 

inschrijvingsperiode tijdens de grote vakantie vind je terug op de site van de school. 

1.2 Voorrang 

 Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op 

hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie 

wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op 

inschrijving in onze school. De voorrangsperiode start 2 weken vóór de eerste 

opendeurdag binnen KSOO. De exacte datum wordt in de loop van het schooljaar via een 

afzonderlijk schrijven meegedeeld. 

1.3 Herinschrijving 

 Eens je ingeschreven bent in onze school (vestigingsplaats), ben je, tenzij je definitief 

wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. De 

voortzetting van de studies in dezelfde school kan nooit geweigerd worden, tenzij een 

reeds ingeschreven leerling via een tuchtmaatregel werd uitgesloten of wanneer de ouders 

of de meerderjarige leerling formeel een uitschrijving hebben gevraagd. 

 Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige 

schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving.  

 Van elke leerling wordt verwacht dat hij of zij een studiekeuze indient voor de eerste 

vrijdag van de maand juni. 

 Indien er voor het eindrapport nog geen studiekeuze voor het volgende schooljaar is 

doorgegeven, worden de ouders uitgenodigd op het oudercontact van de laatste 

schooldag. 

 Na het ontvangen van het eindrapport kan elke leerling deze keuze nog bijsturen. We 

verwachten de keuzefiche terug op school ten laatste op de dag van de tweedehands 

boekenverkoop om de organisatie van het volgende schooljaar mogelijk te maken. 
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1.4 Inschrijving geweigerd? 

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

tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd 

uitgesloten. 

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

wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt 

overschreden. 

 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het 

buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien 

de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst 

ontbonden. 

1.5 Vrije leerling 

 Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, 

kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden 

als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als 

gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 

2 Onze school 

2.1 Studieaanbod 

 Je vindt een overzicht van de lessentabellen in bijlage 5. 

 Voor de keuzevakken in de derde graad werken wij samen met het VTI Sint Lucas, 

Gelukstede 2, 9700 Oudenaarde. Concreet betekent dit dat we sommige lessen samen 

organiseren.. Hoewel de lessen door leraren van een andere school worden gegeven, ligt 

de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie bij het Sint-Bernarduscollege. Ook blijft 

dit schoolreglement steeds volledig van toepassing. 

2.2 Lesspreiding (dagindeling) – vakantie- en verlofregeling 

 Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de 

informatie daarover in deel III van dit schoolreglement. 

Een dag op school: 

Je komt langs de kortste én veiligste weg naar school en houdt je aan het 

verkeersreglement. Blijf niet tot het laatste nippertje rondhangen in de stad. Belemmer 

nergens het verkeer noch op de weg, noch op de stoepen en parkeerruimten. 

07.45u De schoolpoort gaat open. Fietsers moeten aan het hek afstappen en hun 

fiets in de fietsrekken plaatsen. Ook bromfietsen hebben een vaste 

standplaats. 

08.25u Alle leerlingen moeten op school zijn. 

08.30u De lessen beginnen. 

09.20u Begin van het tweede lesuur. Als je van klas moet veranderen, doe je dat 

zonder aarzelen. Indien je in hetzelfde klaslokaal blijft, gedraag je je zoals 

het hoort, ook al is er niet onmiddellijk een leerkracht aanwezig. 

10.10u Recreatie. Je verlaat de klas en gaat rustig naar de speelplaats. Gooi niets op 

de speelplaats. Er zijn voldoende vuilnisbakken aanwezig. 
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10.30u Begin van het derde lesuur. 

11.20u  Begin van het vierde lesuur. 

12.10u Einde van de lestijd voor de eerste graad. Externen kunnen naar huis gaan 

middagmalen. De andere leerlingen gaan naar één van de restaurants. Na de 

maaltijd is er een recreatie voorzien tot 13.20. De externen zijn ten laatste om 

13.15u terug op school. 

Begin van het vijfde lesuur voor de tweede en derde graad. 

13.00u Einde van de lestijd voor de tweede en derde graad. Externen kunnen naar 

huis gaan middagmalen. De andere leerlingen gaan naar één van de 

restaurants. Na de maaltijd is er een recreatie voorzien tot 14.10. De externen 

zijn ten laatste om 14.05u terug op school. 

13.20u  Begin van het vijfde lesuur voor de eerste graad. 

14.10u Begin van het zesde lesuur. 

15.00u Begin van het zevende lesuur. 

15.50u Einde van de lestijd. 

Na de lestijd neem je je boekentas en sporttas mee naar huis. 

Fietsers verlaten te voet de speelplaats langs de Meinaert of langs de kant van 

de spoorweg. 

Na de schooltijd ga je onmiddellijk naar huis. De schoolverzekering zal 

slechts tussenkomen indien je je binnen een redelijke tijd en langs de kortste 

weg naar huis begeeft. 

Leerlingen van de derde graad krijgen één dag in de week een achtste lesuur. 

De lestijd eindigt dan om 16.50u 
(1)

.  

16.05u Studiegelegenheid tot 17.30u 
(2)

. 

(1)
  Leerlingen kiezen op het einde van het vorige schooljaar een keuzevak per semester. 

Wie nog van keuzevak wil veranderen, doet dit uiterlijk de tweede lesweek van het 

betrokken semester. 

(2) 
De vrijdag tot 17.00u. 

2.3 Schoolkosten 

2.3.1 Een toelichting bij de bijdrageregeling 

 Als bijlage bij dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen die van jou of 

je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte 

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

bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën…  

 Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt proefwerkpapier, koop 

je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. 

Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten 

jij of je ouders de bijdrage betalen.  

 Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of 

activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je die aankoopt of eraan 

deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.  
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 Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel 

richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs verandert het bedrag dat je voor die post moet 

betalen niet meer. Een kopie kost bijvoorbeeld €0,04 per stuk. Van deze prijs zal niet 

worden afgeweken.  

 Voor sommige posten is de kostprijs niet op voorhand gekend. Voor die posten worden  

richtprijzen gegeven. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs 

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

 Voor het bepalen van de richtprijs baseert men zich op de prijs die de zaak of de activiteit 

vorig schooljaar kostte.  

 Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.  

2.3.2 De betaling  

 De school bezorgt aan je ouders  per schooljaar een aantal schoolrekeningen. We 

verwachten dat deze afrekening tijdig (binnen 30 dagen na factuurdatum )  en volledig 

wordt betaald. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot 

betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot 

het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot 

splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het 

betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke 

schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft 

elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 

onderling gemaakt hebben.  

2.3.3 Bij betalingsmoeilijkheden.  

 Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, 

kunnen zij contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een 

oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

manier van betalen. Wij verzekeren je ouders uiteraard een discrete behandeling van 

jullie vraag.  

2.3.4 Bij wanbetaling  

 Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 

dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 

zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 

overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 

versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag en kan de 

school beroep doen op externe instanties om een juridische procedure correct te laten 

verlopen. 

 

3 Studiereglement 

3.1 Aanwezigheid 

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

tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. 

Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen 

beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te 
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verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet 

deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. 

 Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen 

of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen 

wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 

 

3.2 Afwezigheid 

 Zoals je hierboven en in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht 

om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse 

(lesvervangende) activiteiten.  

 Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere 

gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je 

je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde. 

 Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden 

telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je 

afwezigheid lessen mist. 

3.2.1. Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast 

 De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. 

Als je je afwezigheid niet verantwoordt, ben je onwettig afwezig. Denk erom: een 

ongewettigde afwezigheid brengt de “regelmatigheid van de leerling(e)” in het gedrang, 

met alle gevolgen vandien. 

 Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, 

dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je 

ouders nog dezelfde dag tegen 10u telefonisch of schriftelijk de reden mee. 

3.2.2. Je bent ziek 

 Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. 

 voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen 

volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid 

wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. 

 een medisch attest is nodig 

 voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen 

ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; 

 wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om 

medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; 

 als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken. 

 Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 

 het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de 

patiënt”; 

 het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 

 het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken 

heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ... 



Schoolreglement SBC 13 2011-2012 

 Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, 

beschouwen we als spijbelen. 

 De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste 

dag terug op school bent. Je meldt je onmiddellijk aan aan de receptie van de hofbouw 

en krijgt toelating tot de klas. 

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

onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst. 

 Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op 

school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak 

afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een 

arts nodig is, kan je één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig 

bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. 

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

 Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van 

het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de 

lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht 

lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak 

niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. 

 Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan 

kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een 

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

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

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

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

klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 

 Vrijstelling van vakken 

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

ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan je eventueel een vrijstelling krijgen 

voor één of meer vakken of vakonderdelen. Je ouders kunnen in dat geval de vraag 

stellen om vrijgesteld te worden. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad 

die vraag onderzoeken. Een vrijstelling is nooit afdwingbaar en kan enkel na een 

gunstige beslissing van de klassenraad. Het gaat om de volgende situatie:  

 als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet 

kan volgen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten uitvoert. Je 

lesprogramma kan aangepast worden, zonder dat het aantal lesuren vermindert. 

De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen 

(bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen.  

.  

 Spreiding van het lesprogramma 

 Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te 

spreiden om medische redenen. Je ouders kunnen steeds de vraag naar spreiding van het 

lesprogramma stellen. De school zal de vraag onderzoeken, maar de spreiding van het 

lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad beslist welke vakken in welk jaar 

worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. 
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 Tijdelijk onderwijs aan huis 

 Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan 

volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis 

(TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in 

overleg met je ouders, in welke vakken. 

 Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 

21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode 

van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze 

wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. 

 Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in 

bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk 

naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt 

mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd 

ontvangen en ontvankelijk bevonden. 

3.2.3. Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

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

aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de 

school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een 

doodsbericht of –brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. 

 Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je 

n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen 

zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 2.5.6). 

3.2.4. Je bent (top)sporter 

 Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve 

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

geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. 

 Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de 

toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een 

selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 2.5.6). 

3.2.5. Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen: 

 je moet voor een rechtbank verschijnen; 

 de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

 je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg of de jeugdbescherming; 

 je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 

 je werd preventief geschorst; 

 je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; 

 je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan 

activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; 

 je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – 

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

aanmerking: 

 ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 

 ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 

dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); 

 ben je orthodox (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet 

samenvalt met het katholieke feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 

dag) en Pinksteren (1 dag).  

3.2.6. Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de 

school 

 Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, 

schoolvervangende projecten…) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus 

geen recht op deze afwezigheden. Indien je om een ernstige reden niet aan een activiteit 

kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de directeur en moeten ze dit 

schriftelijk motiveren. Indien je de toestemming krijgt, moet je dus wel steeds een door 

de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen. 

 Over de middag de school verlaten zonder toestemming van de directeur of de opvoeder 

van dienst, geeft aanleiding tot een sanctie. Voor wie het middagmaal niet op school 

gebruikt, vragen de ouders bij het begin van het schooljaar schriftelijk toestemming. Als 

je de school wegens ziekte verlaat, moet je dat melden aan de receptie van de hofbouw.  

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

persoonlijke taken? 

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

kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. 

 Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan 

moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je 

langdurig afwezig bent, beslist  de klassenraad of/en wanneer je de niet gemaakte 

proefwerken moet inhalen. Inhaalproefwerken hebben plaats aansluitend bij de 

proefwerkperiode of, indien nodig, vanaf de tweede week na de vakantieperiode. Dit 

wordt aan je ouders meegedeeld. 

3.2.8. Spijbelen kan niet 

 Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan 

zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 

opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! 

Het wordt als een ernstige overtreding van het schoolreglement beschouwd en kan leiden 

tot het opstarten van een tuchtprocedure. Overtredingen van de regels i.v.m. 

afwezigheden kunnen op termijn trouwens gevolgen hebben voor  je statuut als 

”regelmatige leerling(e)”, met mogelijk moeilijkheden i.v.m. de bekrachtiging van je 

studies en de leerplicht.  

 Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor 

rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. 

 Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen 

om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school 
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al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, 

omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs. 

 

3.2.9. Van school veranderen tijdens het schooljaar 

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

onmiddellijk aan de school. 

3.3 Persoonlijke documenten 

3.3.1 Schoolagenda 

 De schoolagenda is een authentiek document van het schoolleven. Door de doorlichting 

wordt hij als zodanig opgevat en erkend. Hij is tevens de regelmatige schakel tussen de 

ouders en de school. Het is dus voor leerlingen een ernstige beroepsverplichting de 

schoolagenda zorgvuldig bij te houden.  Zowel op school als thuis moet hij als het 

gezaghebbende vademecum van de schoolactiviteiten worden aangezien. 

 Elke leerling houdt zich aan de volgende afspraken m.b.t. de schoolagenda. 

 Een plastieken kaft beschermt de agenda.  

 De leerlingen hebben steeds hun agenda bij zich. 

 Ze vullen de lesinhouden steeds correct en net in. Ook na een periode van afwezigheid 

neemt de leerling alle gegevens (lesinhouden en opdrachten) over: bij iedere leerling 

moet iedere dag ingevuld zijn. 

 De leerlingen noteren voorbereidingen, taken, toetsen op de dag van afwerken / 

indienen / maken. 

 Bij briefwisseling noteren de leerlingen een nota bij de betreffende week en laten deze 

nota ondertekenen. 

 Iedere week wordt de schoolagenda door één van de ouders (*) ondertekend. Op 

geregelde tijdstippen wordt de schoolagenda gecontroleerd door de klassenleraar / 

hulpklassenleraar. 

 De agenda biedt een aantal extra mogelijkheden (bv. planningsschema‟s voor toetsen, 

proefwerken, uurrooster, bezinnende teksten, adresboekje …). 

3.3.2 Notities 

 Elke lera(a)r(es) zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven 

en hoe dit dient te gebeuren. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. 

3.3.3 Handboeken 

 Handboeken zijn voor de meeste vakken een noodzakelijk werkinstrument. Je brengt ze 

daarom volgens afspraak met je vaklera(a)r(es) mee naar de les.  

 Voor elk jaar van elke studierichting wordt er door de school een lijst opgesteld van 

handboeken waarover de leerling(e) moet beschikken. Wij staan erop dat met 

handboeken zorgzaam omgesprongen wordt. 

3.3.4 Persoonlijk werk 

 Je persoonlijk werk wordt zorgvuldig gemaakt en op het afgesproken moment afgegeven. 

3.3.5  Rapport(en)  
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 In principe wordt het rapport elke week aan de leerlingen van de 1ste graad uitgedeeld en 

om de twee weken aan de leerlingen van de 2
de

 graad. Maandelijks krijg je een 

overzichtsrapport.  

 De leerlingen uit de derde graad krijgen hun rapport voor elke vakantieperiode. De data 

staan vermeld in de kalender.  

 Aan het einde van elk trimester/semester krijg je een rapport met het globale resultaat van 

dagelijks werk, permanente evaluaties en proefwerken. 

 De eerste schooldag ontvangen alle leerlingen een „startinfo‟ met o.a. bijkomende 

afspraken m.b.t. het gebruik van het rapport. 

 Elke leerling houdt zich aan de volgende afspraken m.b.t. het rapport. 

 De rapportbladen bevinden zich steeds in de documentenhouder die je door de school 

werd bezorgd. 

 Je steekt het nieuwe rapportblad dat wordt uitgedeeld steeds onmiddellijk vast in de 

documentenhouder. 

 Wanneer je het rapport te laat meebrengt, spreek je af met de klassenleraar aan wie 

(klassenleraar of hulpklassenleraar) je de volgende dag het rapport moet afgeven. 

Leerlingen geven hun rapport persoonlijk af aan de klassenleraar of hulpklassenleraar 

en laten het niet in het kastje van de betrokken leerkracht leggen. 

 Elk rapportblad wordt door je ouders (*) ondertekend (meer uitleg onder 2.7.3.1) 

3.3.6 Leerlingenkaart 

 Bij het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een leerlingenkaart. Wij vragen dat je 

ze altijd bij hebt. 

3.4 Begeleiding bij je studies 

3.4.1 De klassenleraar 

 Een van je leerkrachten vervult de taak van klassenlera(a)r(es). Bij hem/haar kan je, in de 

loop van het schooljaar, altijd terecht met vragen of problemen in verband met je studie 

of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen 

verrichten. Een klassenlera(a)r(es) volgt elke leerling(e) van zijn klas van zeer nabij. 

Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in 

de klas. 

 Voor verdere informatie m.b.t. de rol van de klassenlera(a)r(es) verwijzen we je naar de 

bijlage 1. 

3.4.2 De begeleidende klassenraad 

 Op onze school zorgen we voor een passende begeleiding. Om het contact met en de 

samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde 

tijdstippen een "begeleidende" klassenraad samen. 

 Tijdens deze vergadering wordt informatie uitgewisseld. Door bespreking van de 

studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan door de 

klassenlera(a)r(es) of een vaklera(a)r(es) een begeleidingsplan worden afgesproken. 

 Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB-centrum of een andere instantie 

noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders (*) via de 

schoolagenda, rapport of per brief op de hoogte gebracht.  
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 De leerkrachten en CLB-medewerkers bespreken de studiekeuze van de leerlingen. Er 

wordt advies verstrekt aan ouders en leerlingen.  

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

geformuleerde advies aan je ouders (*) opgenomen. 

 Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze "begeleidende" klassenraad is je 

studievordering in de tijd volgen om op die manier de eindbeslissing van de 

delibererende klassenraad goed voor te bereiden. 

 De verslagen van de begeleidende klassenraden worden opgenomen in het pedagogisch 

dossier van de leerling. In dit dossier worden pedagogische gegevens opgenomen zoals 

gegevens uit het intakegesprek met de ouders (*),  de analyse van de studieresultaten, 

vaststellingen i.v.m. het gedrag van de leerling, afspraken over de begeleidingsstrategie 

op vlak van studie en attitude, de studiekeuzebegeleiding, de deliberatievraag … 

3.4.3 De evaluatie 

We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert 

en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders. 

3.4.3.1 Het evaluatiesysteem 

Het rapport (1) is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk (2) en je proefwerkresultaten 

(3). Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren en bij te 

sturen. 

1) Het rapport 

 In de eerste graad is er een wekelijks rapport, regelmatig een geschreven beoordeling 

en er is in het eerste jaar duidelijk te zien voor welk vak er een grote overhoring (eind 

oktober) is. 

 In de tweede graad is er een wekelijks rapport, plaats voor een geschreven beoordeling 

en er is bij het begin van het derde trimester ruimte voor de resultaten van de partiële 

proefwerken van het tweede trimester. 

 In de derde graad is er een veertiendaags rapport, met plaats voor uitgeschreven 

commentaar en er is ruimte voorzien voor de twee tussentijdse evaluaties van het 

jaarwerk (na de herfst- en kerstvakantie). 

 De resultaten van de toetsen komen altijd gequoteerd op 10 op het rapport. Quotaties op 

meer dan tien punten worden herleid tot 10. Hierbij kunnen halve punten gebruikt 

worden. 

 Voor alle vakken komen er resultaten van toetsen of andere evaluatievormen op het 

rapport. Elke leerkracht respecteert onderstaand systeem met minimumquota afhankelijk 

van de graad, het aantal lesuren en met onderscheid tussen permanente evaluatie / 

proefwerkvakken. 

 1
ste

 graad 2
de

 graad 3
de

 graad 

Permanente evaluatie  4n + 2 4n + 1 4n+1 

Proefwerkvakken  4n + 1 3n + 1 2n + 2 (vakken minder dan vier uur) 

2n + 1 (vakken minder dan zes uur)  

2n (vakken met zes uur) 

met n = aantal uren 
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dit zijn minima op jaarbasis, gelijkmatig te verdelen over de trimesters / semesters 

 In het rapport komen geen punten van de vakantiewerken, maar er wordt melding 

gemaakt wanneer het evaluatieblad ter ondertekening wordt meegegeven. 

2) Evaluatie van het dagelijkse werk van de leerling 

 Het dagelijkse werk omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de 

resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking 

aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de lera(a)r(es) informatie 

over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. 

 Je kunt bij de planning van je persoonlijk werk (voorbereidingen, taken, toetsen …) 

worden betrokken. Toch kan de leerkracht in de eerste en tweede graad onaangekondigd 

in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. 

 Leerlingen kunnen veel leren uit hun gemaakte taken en toetsen. 

 Toetsen en taken worden zo vlug mogelijk nagezien en aan de leerlingen 

terugbezorgd. 

 Er wordt de nodige tijd uitgetrokken om toetsen en taken met de leerlingen te 

verbeteren. De correcte antwoorden kunnen eventueel worden uitgeschreven en aan de 

leerlingen worden bezorgd met alle nodige uitleg. 

 De verbeterde taken en toetsen worden door de leerlingen bewaard en worden niet 

terug opgehaald voor het einde van de proefwerkperiode. Zo krijgen de leerlingen de 

kans hun taken en toetsen te gebruiken ter voorbereiding van hun proefwerken. 

 Taken zijn in eerste instantie leertaken. Daarom worden de behaalde scores in principe 

niet mee verrekend voor het rapport en voor de einddeliberatie.  

 Als je om gelijk welke reden aan evaluaties, klasoefeningen of persoonlijk werk niet kan 

deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Zie reeds hoger: 2.5.7 . 

3) Evaluatie d.m.v. proefwerken 

 Twee of driemaal per jaar wordt er aan de hand van proefwerken gecontroleerd of de 

leerlingen grote hoeveelheden leerstof kunnen verwerken en verbanden kunnen leggen 

tussen verschillende leerstofonderdelen. Deze proefwerken gaan door in de voormiddag. 

Hierna hebben de leerlingen studieverlof of kunnen in de studie het volgende proefwerk 

voorbereiden. De concrete proefwerkperiodes worden kenbaar gemaakt via de 

jaarkalender. 

 De eerste graad 

 In de eerste graad is er per trimester een proefwerkperiode voorzien. De 

éénuursvakken (GE in het 1ste jaar, AA en BI in het 2de jaar) worden slechts per 

semester bevraagd. 

 Twee weken voor de herfstvakantie (op maandag- en donderdagvoormiddag) bereiden 

de „grote overhoringen‟ (GO‟s) de proefwerken van het eerste trimester voor. Dit 

gebeurt uitsluitend in het eerste jaar. Het betreft de basisvakken Frans, Nederlands, 

wiskunde en voor de leerlingen die voor de klassieke vorming kiezen ook Latijn. 

 Een aantal vakken hebben een „permanente evaluatie‟. Zo worden de vakken 

godsdienst, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, 

technologische opvoeding en wetenschappelijk werk niet in de proefwerkperiode 

bevraagd. 

 Op die manier wordt de proefwerkperiode per trimester tot maximum één week 

beperkt. 
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 De tweede graad 

 In de tweede graad is er per semester een proefwerkperiode voorzien. 

 Om de overgang van een trimestersysteem naar semestersysteem vlot te laten 

verlopen, zijn er voor de paasvakantie partiële proefwerken van de basisvakken. 

o Voor alle richtingen zijn dat Nederlands, Frans en wiskunde,  

o aangevuld met de stamvakken: economie (EC), cultuur- en gedragswetenschappen 

(HW), Latijn en / of Grieks (GL, LA, GR), biologie of chemie of fysica (WE). 

 Een aantal vakken worden permanent geëvalueerd: godsdienst, informatica, 

lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding en plastische opvoeding. 

 Omwille van een toenemend aantal vakken en afnemende permanente evaluatie neemt 

de proefwerkperiode in december en juni een zevental dagen in beslag. 

 De derde graad 

 In de derde graad leggen de leerlingen enkel proefwerken af op het einde van een 

semester. Elke proefwerkperiode duurt een tiental dagen. 

 Een aantal vakken wordt eenmaal per jaar mondeling bevraagd. 

o Deze  vakken worden gespreid over de twee proefwerkperioden.  

o Voor alle richtingen zijn dat Nederlands, Frans, Engels, godsdienst en 

geschiedenis, aangevuld met de stamvakken: Duits (MT), economie (EC), cultuur- 

en gedragswetenschappen (HW), Latijn en / of Grieks (GRLA, LA, GR), biologie, 

chemie en fysica (WE). 

 Vakken met permanente evaluatie zijn: esthetica, lichamelijke opvoeding, de 

keuzevakken, BZL in de humane wetenschappen, labo in de wetenschappen-wiskunde, 

de begeleiding van het jaarwerk. 

3.4.3.2 De concrete organisatie 

1) Het persoonlijk werk van de leerling 

 De bedoeling van „het persoonlijk werk‟ kan heel verschillend zijn. Soms gaat het om een 

voorbereidingsopdracht, het inoefenen van een vaardigheid, het oefenen in zelfstandig 

werk, het afwerken van een klasopdracht, het instuderen van de leerstof, het maken van 

een taak, het lezen van een boek enz.  

 Wat hier volgt zijn de basisprincipes m.b.t. voorbereidingen, taken en toetsen. De eerste 

schooldag ontvangen alle leerlingen een „startinfo‟ met o.a. uitgebreide afspraken m.b.t. 

„het persoonlijk werk van de leerling‟.  

 Voorbereidingen 

 Het dagelijks hernemen van de geziene leerstof én het voorbereiden van de lessen van 

de volgende dag behoren tot een goede studiehouding van elke leerling.  

 De leerkrachten proberen met voorbereidingen deze studiementaliteit bij te brengen. 

Dit zijn korte opdrachten die tot doel hebben de volgende les te ondersteunen of voor 

te bereiden. 

 Taken 

 Taken hebben een grotere omvang en vormen een eerste controle of de leerling de 

behandelde leerstof heeft begrepen en verwerkt. 

 Van elke leerling wordt verwacht dat hij deze voorbereidingen en taken vermeldt in de 

schoolagenda op de dag van indienen én dat hij ze zorgvuldig uitvoert en op de 

afgesproken dag afgeeft. 

 Toetsen 
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 Toetsen stellen de leerling en vakleerkracht in staat om na te gaan in welke mate de 

leerstof werd verwerkt. Zo weet de leerling of hij alles heeft begrepen en of er nood is 

aan bijkomende uitleg, extra oefeningen of een tweede toets. 

 Leerlingen moeten de gewoonte aanleren regelmatig te studeren. Met een 

onaangekondigde toets controleert de vakleerkracht of de leerling de belangrijkste 

leerinhouden van de vorige lesdag heeft begrepen en verwerkt. 

o Deze korte toetsen kunnen klassikaal of individueel zijn. 

o De frequentie van de onaangekondigde toetsen nemen af naarmate de leerlingen 

een grotere graad van zelfstandigheid verwerven. 

 Een aangekondigde toets gaat over grotere leerstofonderdelen.  

o De toetsen worden zorgvuldig vermeld in de schoolagenda en dit op de dag van de 

toets. 

o Als een leerling omwille van omstandigheden een toets niet kan maken, beslist de 

vakleerkracht of de leerling deze toets al dan niet moet inhalen. Dit kan dan 

gebeuren tijdens de middagpauze. 

2) De proefwerken  

 De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. 

 De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De proefwerkenperiodes worden in je 

schoolkalender opgenomen. De leerlingen ontvangen concrete informatie via het 

leerplatform.. 

 De proefwerken vinden plaats in de klas of in grote lokalen. 

 Alle proefwerken - ook de kladwerken - worden op speciaal daartoe bestemde bladen 

gemaakt. 

 Bij aanvang van het proefwerk 

 Voorzie vóór elk proefwerk een sanitaire stop. 

 Bevestig je jas aan de kapstok. 

 Neem het nodige materiaal uit je boekentas: schrijfgerei zonder etui, toegestane 

hulpmiddelen, studiemateriaal (van het volgende proefwerk op voorwaarde dat dit een 

ander vak is) of een leesboek. 

 Zet je boekentas op de gevraagde plaats en ga in stilte zitten. 

 Op je tafel ligt alleen het noodzakelijke schrijfgerei, de toegestane hulpmiddelen en 

(voor de derde graad) eventueel wat water en een kleine versnapering. Het 

studiemateriaal of leesboek leg je onder je tafel. 

 Voor de proefwerken wetenschappen (biologie, chemie, fysica en 

natuurwetenschappen) wordt enkel een eenvoudig rekentoestel gebruikt, geen 

grafisch! 

 Niemand heeft een GSM, walkman, mp3-player, ipod e.d. op zak. Het bij zich hebben 

van één van die elektronische middelen wordt beschouwd als „spieken‟. 

 Deel je een tafel met een leerling van eenzelfde jaar, dan is er een stevige 

scheidingsmap in het lokaal voorzien om tussen beide leerlingen te plaatsen. 

 Als het toegestaan is om bij het proefwerk een hulpmiddel te gebruiken (atlas, tabel), 

dan voorzie je dat van je naam. Zorg ervoor dat er geen notities in te vinden zijn. 

 Op geen enkele wijze mag leerstof opgeslagen zijn in het geheugen van je 

rekenapparaat. In overleg met je vakleerkracht kan het toegestaan worden bepaalde 

programma‟s te gebruiken. Leerstof of andere programma‟s op je rekenapparaat 

opslaan wordt beschouwd als „spieken‟. 
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 Schrijf bij het begin van een proefwerk rechts bovenaan op alle klad- en 

proefwerkbladen je naam en klas. Buiten deze bladen ligt er op je tafel geen papier. 

 Tijdens het proefwerk 

  Er wordt niet gesproken. 

 Steek je hand op als je nog papier nodig hebt. 

 Tijdens het afleggen van het proefwerk mag je zonder toelating het lokaal niet verlaten 

en later terugkeren. 

 Alle vormen van proefwerkfraude en spieken worden onmiddellijk bestraft: Na het 

zich aanmelden bij de directie - onder begeleiding van een leerkracht - mag je je 

proefwerk - in afzondering - verder afleggen, maar je kan voor dat proefwerk nul 

krijgen. Dit geldt ook voor medeplichtigheid [zie verder onder „fraude‟]. 

 Bij het einde van het proefwerk 

 Controleer of je alle vragen (recto én verso) hebt beantwoord. 

 Let erop dat je het hoofd van elk proefwerkblad volledig hebt ingevuld. 

 Geef zowel het vragenblad, als je klad- en proefwerkbladen af. Vouw je kladbladen en 

stop daar alle andere bladen tussen. 

 Je steekt je hand omhoog en een leerkracht komt je proefwerk ophalen.  

 De leerlingen van de eerste en tweede graad nemen het studiemateriaal of leesboek en 

houden zich in stilte bezig. Praten kan beschouwd worden als hulp bij spieken. 

Storend gedrag wordt gesanctioneerd. 

 De leerlingen van de derde graad kunnen na het indienen van de gemaakte 

proefwerken naar huis. Met deze gunstmaatregel krijgen ze de kans om het volgende 

proefwerk voor te bereiden. Het is niet het moment om in de stad rond te hangen of 

naar een café te gaan. 

 Nadat je het proefwerklokaal verlaten hebt, wordt geen enkele proefwerkkopij van jou 

nog aanvaard. 

 Mondeling proefwerk 

 Zorg ervoor de leerkracht en de leerling(en) in het proefwerklokaal niet te storen; met 

een rustige sfeer in de gangen is elkeen gebaat. 

 Je moet een kwartier vóór je beurt aanwezig zijn. Aangepaste, verzorgde kledij wordt 

verwacht. 

 Bij afwezigheid tijdens een proefwerk 

 Verwittig ‟s morgens de school. 

 Bij terugkeer dien je onmiddellijk voor deze afwezigheid een doktersattest in. Zie 

hoger: 2.5.2.1 

 Gemiste proefwerken worden aansluitend bij de proefwerkreeks en / of na de 

vakantieperiode afgelegd. Zie hoger: 2.5.7 

3.4.3.3 De beoordeling 

1) Puntenverhoudingen, graad per graad 

 De eerste graad 

 Voor elk vak is 40 punten per lesuur per trimester voorzien. 

 In de eerste graad wordt veel belang gehecht aan het dagelijks bijhouden van de 

leerstof. Daarom is de puntenverhouding dagelijks werk (= DW) en proefwerk (= PW) 

gelijkmatig verdeeld (= 50% - 50%).  

o Elk vak krijgt per trimester 20 punten per lesuur voor DW en 20 voor PW. 
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o De grote overhoringen van het 1ste trimester nemen de helft van de punten DW in 

zodat het DW opgesplitst is in 10 punten GO en 10 punten DW. 

 

 De tweede graad 

 In de tweede graad leren de leerlingen stilaan grotere leerstofgehelen verwerken. De 

puntenverhouding tussen DW en PW wordt 35% - 65%. 

 Rekening houdend met de partiële proefwerken in het tweede semester ontstaat voor 

elk vak de volgende puntenverdeling: 

o In het eerste semester zijn 40 punten per lesuur voorzien, waarvan 15 DW en 25 

PW. 

o In het tweede zijn er 60 punten per lesuur voorzien, waarvan 20 DW en 40 PW. 

Bij vakken met partiële proefwerken worden de 40 punten PW opgesplitst in 15 

voor het partiële proefwerk en 25 voor het eindproefwerk. 

 De derde graad 

 In de derde graad wordt de leerlijn verder doorgetrokken en wordt de verhouding DW 

en PW 25% - 75%. Concreet betekent dit voor elk vak:  

o In het eerste semester 40 punten per lesuur waarvan 10 DW en 30 PW. 

o In het tweede semester 60 punten per lesuur waarvan 15 DW en 45 PW.  

 Alle keuzevakken in de vrije ruimte worden per semester op 100 punten gequoteerd. 

 Naast de permanente evaluatie van het jaarwerk wordt ook het eindproduct van het 

jaarwerk afzonderlijk gequoteerd door de promotor.  

2) Bijzondere afspraak m.b.t. evaluatie taal 

Taalfouten worden door alle vakleerkrachten aangeduid. 

Binnen de vakgroep wordt vastgelegd of en hoe de fouten worden verrekend, mits 

rekening te houden met drie principes: 

 alle vakleerkrachten van eenzelfde vakgroep werken op een uniforme wijze, 

 de evaluatie van taalfouten blijft beperkt tot max. 10 % van de punten per 

evaluatiemoment, 

 bij proefwerken worden de taalfouten niet meegerekend. 

3.4.3.4 Fraude 

 Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt 

het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot 

doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de 

klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. 

 Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een 

juist oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het 

inzicht en/of vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, 

wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het 

gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch 

afwezig blijven op evaluatiemomenten… 

 Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding 

geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals 

projecten. 

 Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord worden. 

Indien je dit wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken 
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worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid 

van toezicht worden er in opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. 

 De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als 

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

 Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer 

nul krijgt of dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard, ... De nietigverklaring 

heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. 

 Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds een 

getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop 

de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma‟s 

terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde 

resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden 

beschouwd. 

 Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van 

een tuchtprocedure. 

3.4.3.5 Mededeling van de resultaten 

 Het rapport 

 Aan de leerlingen van de 1ste en 2de graad wordt het rapport elke week uitgedeeld. 

Aan de leerlingen van de 3de graad om de twee weken. Je ouders (*) kunnen zo je 

vorderingen op school volgen. Je ouders ondertekenen het rapport. 

 Aan het eind van elk trimester/semester krijg je een rapport met het globale resultaat 

van dagelijks werk én proefwerken. 

 Informatievergaderingen (oudercontacten) 

 De dag voor de kerstvakantie kunnen ouders door de klassenraad uitgenodigd worden 

op een selectief oudercontact om de resultaten van hun zoon of dochter te evalueren. 

Vaak ligt een advies tot tijdige heroriëntering aan de basis van deze uitnodiging. 

 Om de resultaten van het eerste trimester en het begin van het tweede trimester te 

bespreken is er op een zaterdag eind januari of begin februari een algemeen 

oudercontact. Alle vakleerkrachten, klassenleraars en de directie zijn aanwezig om met 

de ouders in gesprek te gaan.  

 Wanneer er bij het einde van een graad een belangrijke studiekeuze moet gemaakt 

worden, proberen de leerkrachten de leerlingen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. 

Dit project wordt steeds afgesloten met een oudercontact i.v.m. de 

studiekeuzebegeleiding. Ook hier bestaat de mogelijkheid om met de klassenleraar, de 

vakleerkrachten en de directie van gedachten te wisselen.  

 De laatste schooldag kunnen ouders uitgenodigd worden op een selectief oudercontact 

om de resultaten van hun zoon of dochter te bespreken. Dit is steeds het geval wanneer 

de delibererende klassenraad beslist tot het geven van een vakantietaak, een 

waarschuwing, een uitgestelde proef, een afwijkend studieadvies of bij een B- of C-

attest of wanneer de leerling geen definitieve studiekeuze voor het eindrapport indient. 

3.4.4 Zorgkader voor leerlingen met leerstoornissen 

 Bij leerlingen met een geattesteerde leerstoornis wordt indien gewenst het algemene 

handelingsplan (ter inzage bij de directie of de interne leerlingenbegeleider) 

geïndividualiseerd, op maat van de leerling. 
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 Dit gebeurt via gesprekken waarbij een ouder, de logopedist (begeleidende arts), een 

lid van het CLB, de interne leerlingenbegeleider en een lid van de directie aanwezig 

kunnen zijn. 

 Er wordt gestreefd naar haalbaarheid én er wordt voor gezorgd dat de maatregelen zo 

min mogelijk „zichtbaar‟ zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat leerlingen met een 

geattesteerde leerstoornis door de voorgestelde maatregelen worden gestigmatiseerd. 

 Daarna volgt een gesprek met de betrokken leerlingen om het voorgestelde 

handelingsplan te toetsen aan de noodzaak. Sommige maatregelen worden 

weerhouden indien ze door de leerling niet als wenselijk worden ervaren. 

 In een volgende fase worden de geïndividualiseerde handelingsplannen door de interne 

leerlingenbegeleider toegelicht aan de klassenleraar en alle vakleerkrachten. Dit 

gebeurt in een bijzondere klassenraad. 

 Bij moeilijkheden of onduidelijkheden kunnen de leerkrachten altijd bij de 

leerlingenbegeleider terecht. 

 Voor de opvolging en de evaluatie van het handelingsplan kunnen de ouders en 

leerlingen steeds een beroep doen op de interne leerlingenbegeleider. 

 Door bijzondere maatregelen voortvloeiend uit het begeleidingsplan kunnen leerlingen 

met leerstoornissen toestemming krijgen om op een andere manier dan op de 

voorgeschreven manier geëvalueerd te worden. 

 Wanneer een leerkracht vermoedt dat een leerling leerproblemen heeft die te wijten zijn 

aan een nog niet geattesteerde leerstoornis, meldt hij dit aan de ouders en verwijst de 

ouders door naar de interne leerlingenbegeleider. Deze zal indien gewenst in overleg met 

de ouders en de CLB-medewerker verdere stappen ondernemen. 

3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar 

3.5.1. Hoe functioneert een delibererende klassenraad? 

 Bevoegdheid, werking en samenstelling van de delibererende klassenraad 

 De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je 

opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

 Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de 

bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft 

gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit 

betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn 

kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en 

zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten). 

 Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: 

 of je al dan niet geslaagd bent; 

 welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. 

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

 Hij steunt zich daarbij op: 

 het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse 

lessentabel); 

 beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het 

schooljaar; 

 je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. 
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 De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. 

 Algemene deliberatieprincipes zoals bv. de prospectieve basishouding, het oordelen 

over de globale vorming, het streven naar een groepsbeslissing in consensus … 

 Betekenis van vakantietaak, waarschuwing, bijkomende proef. 

o De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een 

waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve 

beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je 

hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het 

volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. 

o Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een 

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

uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. 

Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het 

afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds 

belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. 

3.5.2. Mogelijke beslissingen 

 Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende 

klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats 

uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: 

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

volgende leerjaar; 

 ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende 

leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) 

waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), 

worden uitgesloten; 

 als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale 

resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). 

 Een oriënteringsattest is bindend. 

 Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan 

zijn voor je later functioneren in de maatschappij: 

 een getuigschrift van de eerste graad; 

 een getuigschrift van de tweede graad; 

 een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de 

derde graad aso) 

3.5.3. Geschreven adviezen 

 De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies 

formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit 

advies kan o.a. omvatten: 

 raadgevingen m.b.t. je studie- en werkmethode; 

 concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te 

werken; 

 suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). 

3.5.4. Betwisting van de genomen beslissing door je ouders 

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een 

weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke 
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beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan 

moeten je ouders de volgende procedure volgen. 

1 

 Binnen een termijn van 3 dagen (zaterdag, zondag en reglementaire feestdagen niet 

meegerekend) volgend op de dag van de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een 

persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de 

voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. 

Dit gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 055/33.46.70 (tussen 9 en 16 uur), ofwel 

schriftelijk bij de directeur. 

 Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van het 

schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of 

zijn afgevaardigde toont, aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing 

gegrond is. 

 Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld 

uiterlijk de derde werkdag na het gesprek, leidt tot één van de drie volgende conclusies: 

 men heeft je ouders er inderdaad kunnen van overtuigen dat de genomen beslissing 

gegrond is: er is geen betwisting meer; 

 men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst 

van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee 

eens; de betwisting blijft bestaan;  

 men is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het 

overwegen waard zijn. In dit geval roept men ten laatste de vierde werkdag na het 

gesprek de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt 

opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, blijft de 

betwisting al dan niet bestaan. De brief met de genomen beslissing vertrekt die dag per 

post. 

2 

 Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders per aangetekende brief beroep 

instellen bij:  

Sint-Bernarduscollege 

Voorzitter van de interne beroepscommissie: E.Z. Veerle Bafort 

Hoogstraat 28 

9700 Oudenaarde 

 

 Dit moet gebeuren binnen een termijn van 3 dagen (zaterdag, zondag en reglementaire 

feestdagen niet meegerekend) nadat het resultaat werd meegedeeld van  

 hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd; 

 hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, 

waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan. 

 Als het beroep niet tijdig wordt ingesteld of niet aangetekend wordt verzonden, zal dat tot 

de onontvankelijkheid van het beroep leiden. Dat betekent dat de interne 

beroepscommissie het beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen. 

 De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het 

schoolbestuur.  

3 
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 Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde 

onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen: 

 indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het 

schoolbestuur deze beslissing binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven 

aan je ouders mee en motiveert ze; 

 indien de delibererende klassenraad wél opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten 

laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur deelt de 

gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad onmiddellijk bij 

aangetekend schrijven aan je ouders mee.  

 Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar 

succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat 

succes wensen wij je ook van ganser harte toe! 

4 Orde- en -tuchtreglement 

4.1 Concrete afspraken en regels op school 

4.1.1 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 

 In onze school hechten wij heel veel belang aan het welbevinden van de leerlingen. Geen 

enkele vorm van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag wordt aanvaard en de 

nodige sancties zullen getroffen worden. 

 Onder pesten verstaat men „herhaaldelijk en langdurig vijandig gedrag tegenover steeds 

dezelfde persoon die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden‟. 

 Indien je het slachtoffer bent of dreigt te worden van pesten, geweld en ongewenst 

seksueel gedrag op school, dan meld je dit zo vlug mogelijk bij een 

vertrouwenspersoon zoals de klassenleraar, de vertrouwensleerkracht of groene 

leerkracht, het leerlingensecretariaat, de leerlingenbegeleiding of directie. De school 

zal dan samen met jou en de betrokken persoon (personen) naar een oplossing zoeken. 

 De pestende leerlingen worden door de directie gehoord en de orde- en 

tuchtreglementen worden toegepast. Eventueel worden de ouders ingelicht. 

 Pesten omvat ook alle vormen van cyberpesten via internet of gsm. Daaronder valt ook 

het ongeoorloofd taalgebruik of het ongeoorloofd maken van beeldopnames of 

geluidsopnames om deze vervolgens op de website te plaatsen. We wijzen er 

nadrukkelijk op dat, zoals op alle privédomeinen, het op onze school niet toegestaan is 

– op welke wijze dan ook – beeldopnames (foto‟s, filmpjes, …) te maken zonder 

voorafgaande toestemming van de directeur. 

  

 We vragen ook dat je pestgedrag signaleert wanneer je er getuige van bent. 

4.1.2 Privacy 

 Verwerking van persoonsgegevens 

 De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp 

van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de 

leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Wat de leerlingenadministratie betreft, 

heeft de school een wettelijke basis om je gegevens te verwerken. Jouw uitdrukkelijke 

instemming is dan ook niet vereist. Wat de gegevensverwerking in het kader van de 

schoolinterne leerlingbegeleiding betreft, heeft de school jouw instemming wél nodig. 
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Meer informatie over onze schoolinterne leerlingbegeleiding vind je verder in de 

bijlage 1, punt 1.3.6 van het schoolreglement.  

 Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens 

betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel 

met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders.  

 Publicatie van beeldmateriaal (foto‟s, filmpjes, …) 

 Onze school publiceert geregeld foto‟s van leerlingen op de website of in 

schoolpublicaties. De bedoeling van deze foto‟s is geïnteresseerden op school en 

daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. 

 Leraren en andere personeelsleden van de school zullen foto‟s maken met respect voor 

de afgebeelde personen. De foto‟s worden steeds genomen in een normale 

schoolcontext. De school waakt erover dat de foto‟s niet aanstootgevend kunnen zijn. 

Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming 

vragen.  

 We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de foto‟s die in 

een schoolse context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan 

kan je dat melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen foto‟s van 

jou publiceren. 

4.1.3 Veiligheid en gezondheid op school 

 De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en 

werken. 

 In het kader van veiligheid, treft zij ook maatregelen betreffende brandpreventie, 

brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor 

EHBO-voorzieningen. De school staat in voor het verfraaien van de schoolgebouwen en 

lokalen. Elk jaar zijn er een aantal evacuatieoefeningen. De richtlijnen en de afspraken 

worden in elk lokaal bevestigd.  

 Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de 

veiligheid op school te bevorderen door het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen als  handschoenen, schort, veiligheidsbril e.d. Hierbij verwijzen 

we naar specifieke afspraken in de verschillende vaklokalen. De school doet 

inspanningen om defecten te vermijden en op te sporen. Het is echter eenieders taak om 

deze te signaleren.  

 Aangezien we met zijn allen, dwz. directie, personeel en leerlingen, streven naar een 

veilige en gezonde leefomgeving, is het van het grootste belang steeds aandacht te 

hebben voor bestaande gevaren en risico‟s. 

 Daarom worden 

 in alle lokalen veiligheidsinstructies aangebracht, 

 in alle vaklokalen specifieke veiligheidsinstructies aangebracht, 

 bij machines en werktuigen instructiekaarten en veiligheidsvoorschriften opgehangen, 

 alle richtlijnen in de lessen besproken, 

 al deze richtlijnen en voorschriften nageleefd. 

 Het gebruik van werktuigen is enkel toegelaten aan personen die werktuig per werktuig 

bevoegd verklaard zijn. In het belang van iedereen wordt verwacht dat niemand de 

veiligheidsinstallaties van de machines en de gebouwen onklaar maakt.  

 Ook op gebied van verkeersveiligheid worden initiatieven genomen. Zo moeten alle 

leerlingen die zich tijdens de lesuren LO per fiets verplaatsen een fluovest dragen. In 
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samenwerking met de ouderraad, de leerlingenraad en de pedagogische raad worden 

verdere ideeën uitgewerkt ter sensibilisering m.b.t. de verkeersveiligheid.  

 In de bus houden we ons aan de veiligheidsregels, we dragen dan ook de gordel indien de 

bus is uitgerust met gordels. Ook de elementaire regels van de hoffelijkheid worden 

nageleefd  

 Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn 

op je eigen gezondheid en die van anderen. We willen bewust meehelpen je te behoeden 

voor overmatig drinken, roken, voor misbruik van genees- en genotsmiddelen.  

 Op school is het bezit en gebruik van alcoholische dranken verboden. Naast 

alcoholhoudende dranken zijn ook Boosters (=dranken met een stimulerende werking: 

Redbull, Bullit, Golden Power, Red Devil, …) verboden op school en bij buitenschoolse 

activiteiten. Bij bezit zullen deze door de directie in bewaring genomen worden. 

 Op het volledige schooldomein van het Sint-Bernarduscollege geldt een algemeen 

rookverbod én dit niet alleen tijdens de schooluren maar ook bij andere gelegenheden 

zoals oudercontacten, opendeurdag, culinaire weekends … Aan de ingangen van de 

school zijn borden aangebracht met de tekst: „Verboden te roken op het hele domein‟.  

 Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs verder kortweg “drugs” 

genoemd, zijn door wet verboden. Zij kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid 

en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder 

invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden.  

 Leerlingen onder invloed van alcohol worden zowel op het schooldomein als tijdens 

georganiseerde schoolactiviteiten niet getolereerd. 

 Elke secundaire school heeft een overeenkomst afgesloten met het Provinciaal 

Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak voor  Drugsmisbruik (PISAD), 

waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn met politie, justitie en PISAD over de verdere 

afhandeling van drugszaken op school.  

 Preventie en hulpverlening, vanuit een positief schoolklimaat, zijn en blijven belangrijk.  

Daarom willen we een leerling die legale drugs misbruikt en illegale drugs gebruikt in 

eerste instantie helpen.  Vanuit haar opvoedende opdacht voert onze school terzake een 

preventiebeleid. Wij nodigen al de betrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. 

 Het is dan ook belangrijk dat ouders en leerlingen zich akkoord verklaren met de door 

PISAD aangeboden begeleiding.  Indien ze echter om welbepaalde reden beroep willen 

doen op een andere terzake deskundige hulpverleningsorganisatie of hulpverstrekker, 

volgt PISAD in samenspraak met die hulpverleningsorganisatie of hulpverstrekker de 

hulpverlening op in het belang van de leerling en de school.
1 
 

 In bijlage bijgevoegd gemeenschappelijk drugbeleidsplan geeft stapsgewijs
2
de werkwijze 

weer die zal gevolgd worden:  

 Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de 

eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform 

het orde en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet 

                                                
1 Indien werd geopteerd voor een hulpverstrekker van een andere terzake deskundige hulpverleningsorganisatie 
dan vervangt die de drugbegeleider van PISAD en stelt die het begeleidingsplan op. PISAD volgt in dat geval de 

begeleiding op in samenspraak met deze hulpverstrekker.  
2 De stappen die ondernomen worden, gelden zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.   
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meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het overeengekomen 

begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij druggebruik betrekt.  

 

4.1.4 Geneesmiddelen op school 

 Jongeren brengen zeer veel tijd door op school. Het is dan ook onvermijdelijk dat de 

school te maken krijgt met een leerling die een ongelukje heeft of ziek wordt op school. 

Het is de plicht van de school om in elke situatie correct en efficiënt te handelen. 

 

 Om de praktijk te koppelen aan de huidige wetgeving onderscheiden we vijf verschillende 

situaties:  

 

1. EHBO toepassen bij ongevallen  

2. Toezien op het gebruik van geneesmiddelen op doktersvoorschrift  

3. Een zieke leerling opvangen en zo nodig doorverwijzen  

4. Een zieke leerling op meerdaagse buitenlandse studiereizen 

5. Andere verpleegkundige of medische handelingen enkel door gekwalificeerd personeel 

laten stellen 

 

1 EHBO toepassen bij ongevallen  

 

 Als werkgever neemt het schoolbestuur de wettelijk verplichte maatregelen om eerste 

hulp bij ongevallen te kunnen bieden aan zijn werknemers en aan de leerlingen.  Daarom 

zijn er op school de nodige EHBO-middelen voorzien en zijn er voldoende 

gekwalificeerde personen beschikbaar. 

 

2 Toezien op het gebruik van geneesmiddelen op doktersvoorschrift  

 

 Als kinderen een bepaalde medicatie door een arts voorgeschreven krijgen die zij stipt 

moeten innemen  tijdens de schooluren (bv. antibiotica, medicatie ADHD…) moeten de 

ouders aan de school vragen erop toe te zien dat het kind de medicatie op de juiste 

tijdstippen inneemt.  

 

 Hiervoor zal een voorschrift van een arts steeds een vereiste zijn. Het doktersvoorschrift 

toont immers aan dat de school louter toeziet op het uitvoeren van een therapie die door 

een arts voorgeschreven is. Documenten zonder handtekening of zonder stempel van een 

arts worden als ongeldig beschouwd.  

 

 Op school is hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Dit moet nauwkeurig worden 

ingevuld door de ouders, de behandelende arts en de school. Het formulier vermeldt om 

welke medicatie het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden de medicatie moet worden 

toegediend en op welke manier dit moet gebeuren. Verder staat aangegeven wat de begin- 

en de einddatum is voor het gebruik van de medicatie, hoe de medicatie bewaard dient te 

worden (koel, op kamertemperatuur…), … 

  

 Ten slotte vermeldt dit formulier de naam van het personeelslid van de school dat zal 

toezien op het nemen van de medicatie en de naam van het personeelslid dat dit zal doen 

bij afwezigheid van het eerstgenoemde personeelslid. Beide personeelsleden ondertekenen 

het formulier, samen met de directie.  
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 De medicatie dient door de ouders zelf op school afgegeven te worden in de originele 

verpakking. 

 

3 Een zieke leerling op school opvangen en zo nodig doorverwijzen  

 

 Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door 

een insect wordt gestoken of iets dergelijks zal een medewerker van de school de ernst 

van de situatie inschatten en zo efficiënt mogelijk handelen. 

 

 Bij hoofdpijn, menstruatiepijn, buikpijn, … zal een medewerker van de school – indien 

wenselijk - een eenvoudig, courant geneesmiddel, dat voorkomt op de door de 

arbeidsgeneesheer en schoolbestuur goedgekeurde lijst toedienen.  

 

 De school houdt een register bij van elk toegediend geneesmiddel. Het tijdstip waarop en 

onder wiens toezicht een geneesmiddel genomen werd, wordt genoteerd. Deze lijst wordt 

geregeld gecontroleerd om misbruik te voorkomen. 

 

 In elk ander geval zal de school altijd contact met u opnemen om te overleggen wat er 

verder moet gebeuren. 

 

 Wanneer u niet bereikbaar bent, zal de school de huisarts van uw kind of zo nodig de 

schoolarts contacteren. 

 

Vaststelling Medicatie 

Hoofdpijn 

Tandpijn 

Keelpijn 

Pijnlijke maandstonden 

 

Paracetamol 500 (dafalgan) 

Maagkrampen Nihil – rust en observatie – naar huis 

Buikpijn Nihil – rust en observatie – naar huis 

Diarree zonder koorts Nihil – naar huis 

Maagzuur Nihil 

 

4 Een zieke leerling op meerdaagse buitenlandse studiereizen 

 

 In overleg met de arbeidsgeneesheer heeft het schoolbestuur een beknopte lijst met 

eenvoudige en courante medicatie vastgelegd die deel uit maakt van de EHBO –tas die de 

reisbegeleiders mee hebben op een meerdaagse buitenlandse reis.   

 

 De personeelsleden die als reisbegeleider meegaan, tekenen voor akkoord bij het 

schoolbestuur dat zij zullen toezien op het innemen van de juiste medicatie. 

 

Vaststelling Medicatie 

Hoofdpijn 

Tandpijn 

 

paracetamol 500 (dafalgan) 
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Keelpijn 

Pijnlijke maandstonden 

Maagkrampen Domperidon (motilium) 

Buikpijn saccharomyces boulardii (enterol) 

Diarree zonder koorts saccharomyces boulardii (enterol) 

loperamide-hydrochloride – 1 pil in noodgeval 

(imodium) 

Maagzuur Nihil 

 

 

 5 Andere verpleegkundige of medische handelingen enkel door gekwalificeerd personeel 

laten stellen  

 

4.1.5 Specifieke lokaalreglementen, computerklasreglementen ... 

 Tijdens de lessen in een laboratorium (bijlage 7), de lessen Lichamelijke Opvoeding 

(bijlage 8), de lessen Technologische Opvoeding (bijlage 9), de lessen ICT en in de 

computerklassen (bijlage 10) wordt het reglement dat daar geldt nageleefd. Het niet-

naleven van dit reglement kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel. 

4.1.6 Gevaarlijke voorwerpen 

 Gevaarlijke voorwerpen mogen niet naar de school meegebracht worden. Bij bezit ervan 

worden ze in beslag genomen en aan de verantwoordelijke instanties overhandigd. 

 Alle voorwerpen, toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende 

of kneuzende voorwerpen die men ter hand kan nemen om te verwonden of te slaan, zelfs 

indien men er geen gebruik van maakt, worden door de directie in bewaring genomen.  

 Ook vuurwerk en andere explosieve voorwerpen worden niet getolereerd en worden bij 

bezit in beslag genomen. Bij niet vrijwillige overhandiging wordt de politie onmiddellijk 

opgeroepen. 

4.1.7 Praktische afspraken 

 Schoolingang voor leerlingen 

 „s Morgens en „s avonds zijn de poort aan het Tacambaroplein (voor de 3de graad), het 

hek aan de Meinaert en het hek langs de spoorweg de enige toegelaten toegangswegen. 

  's Middags kan enkel het hek aan de Meinaert gebruikt worden. 

 Fietsen en bromfietsen 

 Per graad is er een standplaats voorzien voor fietsen. Deze moeten op slot zijn. Bij het 

binnenkomen van de school worden fietsen aan de hand genomen. Bromfietsen 

worden op de voorziene plaatsen gestald. 

 Andere vervoersmiddelen zijn niet toegelaten op het schooldomein. 

 Te laat komen 

 Als leerling moet je ten laatste om 8.25u (voor de externen ook om 13.15u/14.05u) op 

school zijn.  

 Wie te laat komt, moet dit melden aan de receptie van de hofbouw en verantwoordt 

zich bij de lera(a)r(es). Te laat komen kan aanleiding geven tot een sanctie.  
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 Zich onttrekken aan het toezicht 

Het verlaten van de school of de klas op ongewone momenten kan enkel en alleen nadat 

je de toestemming hebt gekregen van de directeur. Het zich onttrekken aan het toezicht 

van de leraar of van het opvoedend personeel is een zware overtreding en zal altijd 

gesanctioneerd worden. 

 Op de speelplaats 

Tijdens de recreatie ga je naar de speelplaats. Ga niet op de grond en evenmin op de 

vensterbanken zitten of liggen. Hou alle toegangen vrij. 

 Boekentassen 

Plaats je boekentas of sporttas ordentelijk op de voorziene plaatsen. Gebruik je eigen 

boekentas of die van een medeleerling(e) niet als zitje. 

 Gangen 

Gangen zijn doorgangsruimten en moeten zo vlug mogelijk vrij gemaakt worden. 

Vermijd overbodig lawaai. Ramen blijven dicht; schakelaars en blusmateriaal worden 

met rust gelaten. 

 Lessen 

In de les werk je zo actief mogelijk mee. Wie uit de les gestuurd wordt, moet zich melden 

aan de receptie van de hofbouw. 

 Studiezaal 

In de studiezaal kan je taken maken, lessen leren of een boek lezen. Stoor niemand, want 

een goede studiegeest ontstaat slechts in een rustige sfeer. 

 Restaurant 

Beleefde omgangsvormen scheppen de nodige gezelligheid in de restaurants.  

 Kleding, haartooi en opsmuk 

 Schik je qua haartooi, kleding en opsmuk naar de op onze school gangbare normen 

van een verzorgd uiterlijk, zonder excessen. Vrijetijdskledij en vakantiekledij horen 

niet thuis op school.  Bijgevolg worden topjes of opvallende make-up niet getolereerd. 

 Het dragen van opzichtige sieraden (oorringen voor jongens), piercings, tatoeages en 

uitdagende of ongepaste kledij of haartooi zijn verboden. 

 Ook kledij of sieraden dragen die indruisen tegen de menselijke waardigheid of 

afbreuk doen aan ons opvoedingsproject zijn verboden.  

 Jassen worden op de voorziene plaatsen opgehangen. Geld of waardevolle voorwerpen 

laat je er nooit in achter. 

 In een lokaal blijven 

Leerlingen die willen samenkomen voor een groepswerk vragen hiervoor toelating. 

 Liftgebruik 

In principe gebruiken de leerlingen nooit de lift. Uitzonderingen hierop kunnen alleen 

mits schriftelijke toelating. 

 Verloren voorwerpen 

 Voor verloren voorwerpen kan je terecht aan de receptie van de hofbouw. Als je zelf 

iets vindt, geef je dat ook daar af. 



Schoolreglement SBC 35 2011-2012 

 Tijdens de laatste week van de grote vakantie worden alle niet afgehaalde 'verloren' 

voorwerpen aan een sociale of humanitaire dienst gegeven. 

 Ons leefmilieu 

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

samen leven. Dat kan door papier en afval niet zo maar op de grond te gooien, maar in 

de voorziene vuilnisbak. Kauwgom is op school verboden. 

 Ook het respect voor het materieel van de school en van je medeleerlingen hoort onder 

deze rubriek thuis. 

 Opzettelijk toegebrachte schade wordt zwaar bestraft en moet betaald worden. 

Diefstal wordt als een zeer ernstig vergrijp beschouwd en geeft aanleiding tot het 

opstarten van een tuchtprocedure. 

Iedereen is verantwoordelijk voor de lokalen en voor wat erin staat. In overleg met 

de klassenlera(a)r(es) kan je een smaakvolle klasversiering aanbrengen. 

 Omgang met elkaar 

Het is vanzelfsprekend dat leerlingen zich altijd en overal correct gedragen. 

 Het gebruik van de beschaafde omgangstaal is hierbij een eerste vereiste. 

 Alle vormen van 'pesten' en van 'racisme' zijn uit den boze. Geen enkel 

meningsverschil kan het gebruik van geweld rechtvaardigen. Vechten wordt daarom 

streng bestraft. 

 Bijzondere uitingen van affectie horen niet thuis op school. 

 Het zichtbaar bezit en gebruik van GSM, radio, walkman, mp3-player, ipod e.d. wordt 

niet toegelaten. In de proefwerkperiode heb je geen van deze toestellen op zak. 

 Als een leerling(e) burgerlijk aansprakelijk is voor een ongeval, komt de 

schoolverzekering in de regel niet tussen. De ouders (*) zullen hun familiale 

verzekering moeten aanspreken en als zij die niet hebben, moeten ze de volledige 

schade (stoffelijke én lichamelijke) zelf betalen! 

4.2 Orde- en tuchtmaatregelen 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 

opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 

4.2.1 Begeleidende maatregelen 

 Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar 

brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende 

maatregelen voorstellen:  

 Time-out 

Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een 

bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je 

ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma. 

 Begeleidingscontract 

In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. 

Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met 

personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

4.2.2 Ordemaatregelen 
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 Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel 

worden genomen. 

 Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

 een verwittiging; 

 strafwerk; 

 de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of 

zijn afgevaardigde; 

 een alternatieve ordemaatregel. 

 Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het bestuurs-, onderwijzend en 

ondersteunend personeel van het schoolbestuur. 

 Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

4.2.3 Tuchtmaatregelen 

 Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren, 

kan er een tuchtmaatregel opgelegd worden. 

 Dit zal bv. het geval zijn: 

o als ordemaatregelen tot niets hebben geleid; 

o als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt; 

o als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt. 

 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

o een tijdelijke verwijdering uit de lessen van één of meer vakken; 

o een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van 10 schooldagen; 

o een definitieve uitsluiting uit de school. 

 Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of een afgevaardigde 

van het schoolbestuur. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het 

advies van de begeleidende klassenraad in. 

 In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bewarende maatregel enige 

tijd de toegang tot de school worden ontzegd. Je wordt preventief geschorst. 

 Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst 

dringende omstandigheden: 

 voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 

 wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of 

personeelsleden van de school. 

 Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een 

dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd 

meegedeeld aan je ouders. Hij gaat onmiddellijk in. De maatregel wordt bevestigd en zo 

nodig nader gemotiveerd in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. 

 De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken 

of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 

 Een herstelgericht groepsoverleg is een overleg waarbij het (de) slachtoffer(s) en zijn 

achterban samen met de dader, zijn ouders, vertrouwensfiguren, … onder begeleiding van 

een onafhankelijke moderator samen een oplossing zoeken voor de mogelijke gevolgen 

van de feiten die zich hebben voorgedaan en de mogelijke antwoorden hierop. Indien de 

directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur oordeelt dat een herstelgericht 

groepsoverleg mogelijk is, kan hij het tuchtverhoor voor onbepaalde tijd uitstellen in 

afwachting van de uitkomst van het herstelgericht groepsoverleg. Hiervan word je per 

brief door de directeur op de hoogte gebracht. 
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 Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er reden is 

om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen 

voor een onderhoud. Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord 

over de vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat. Dit 

onderhoud vindt ten vroegste plaats op de zesde werkdag na verzending van de brief 

(poststempel). Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen vooraf inzage in je 

tuchtdossier. 

 De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders binnen drie 

werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na 

deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht. 

 Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve 

uitsluiting. 

 Uiterlijk de zesde werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting 

(poststempel), kunnen je ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de 

interne beroepscommissie:  

 Sint-Bernarduscollege 

Voorzitter van de interne beroepscommissie: E.Z. Veerle Bafort 

Hoogstraat 28 

9700 Oudenaarde 

 Het niet-naleven van deze vormvereiste en/of termijn leidt tot de onontvankelijkheid 

van het beroep. 

 Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. 

 Je wordt per brief opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, 

voor deze interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien werkdagen na 

ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. 

 Je ouders, evt. je raadsman, en jijzelf krijgen voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier. 

 De interne beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen, of vervangen door 

een lichtere straf. De interne beroepscommissie brengt je ouders binnen een redelijke 

termijn per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze 

beslissing is bindend voor alle partijen. 

 Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit 

tuchtreglement niet optreden als raadsman van jezelf en/of je ouders. 

 Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die je 

niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uit maken van je tuchtdossier. 

 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er 

schriftelijk toestemming voor geven. 

 Bij definitieve uitsluiting word je door de directeur of zijn afgevaardigde en door het 

begeleidend CLB actief bijgestaan bij het zoeken naar een andere school. 

 Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school. 

4.2.4 Recht op opvang 

Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of definitief bent 

uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit gebeurt door een gemotiveerde 

aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd 

meedelen aan je ouders. Als de school op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken 

gemaakt met jou en je ouders. 
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Deel III Informatie 
De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt 

genomen geen deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie 

opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te wijzigen, indien nodig na consultatie 

van de participatieorganen. 

1 Wie is wie 

 De inrichtende macht = het schoolbestuur: Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde 

Voorzitter : Dhr. P. Vandevelde 

Leden: E.H. Kan. N. Coorevits 

  Dhr. A. Cnudde 

  Dhr. G. Deblaere 

  E.Z. L. Ghijs 

  E.Z. N. Ghijs 

  E.H. Deken A. Peereboom 

  Dhr. A. Quaghebeur 

  Dhr. G. Van De Velde  

  Dhr. P. Nolf 

  Mevr. V. Van Den Heede 

Administratieve zetel: Hoogstraat 30  

 9700 Oudenaarde 

 De scholengemeenschap: SGKSO Vlaamse Ardennen 

Coördinerend directeur: Dhr. T. Godefroidt 

  Administratieve zetel:     Hoogstraat 30 

                                           9700 Oudenaarde 

 De directie 

Een school wordt geleid door één of meer (adjunct-)directeurs, afhankelijk van de grootte 

van de school. De directie is de leidinggevende van de leraar. Zowel de directie als de leraars 

zijn onderworpen aan de autoriteit van de inrichtende macht van de school.  

Het Sint-Bernarduscollege wordt geleid door een directieteam van vier personen. Elk van 

hen heeft een aparte taakomschrijving. 

 Peter Hoste draagt als directeur de eindverantwoordelijkheid en fungeert voor de 

buitenwereld als contactpersoon. 

 Email : peter.hoste@sbcollege.be  

 Peter Van de Vyver staat in voor de praktische werking van de eerste graad en 

coördineert het ondersteunend personeel. 

 Email : peter.vandevyver@sbcollege.be  

 Ingrid De Smet zorgt voor de pedagogische werking van de school en is 

verantwoordelijk  voor de praktische werking van de tweede graad 

 Email : ingrid.desmet@sbcollege.be  

 Anne De Vleeschouwer zorgt voor de praktische werking van de derde graad, 

behartigt het financieel en materieel beleid van de school en is verantwoordelijk voor 

alle stages en internationaliseringsprojecten. 

 Email : anne.devleeschouwer@sbcollege.be  

 

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleraren/1indienst/school_of_centrum.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleraren/1indienst/Inrichtende_macht.htm
mailto:peter.hoste@sbcollege.be
mailto:peter.vandevyver@sbcollege.be
mailto:ingrid.desmet@sbcollege.be
mailto:anne.devleeschouwer@sbcollege.be
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 De graadcoördinatoren 

 Coördinatoren eerste graad: Ann Rogge  en Christelle Van Hautte 

 Coördinatoren tweede graad: Dirk Moreels en Rik Van Welden 

 Coördinatoren derde graad: Dieter Wildemauwe en Lieven De Vleeschouwer  

 Het onderwijzend personeel 

De vakleerkrachten hebben in de eerste plaats zorg voor de verwerking van de aangeboden 

leerstof. Ze volgen de attitudes en resultaten van de leerlingen nauwgezet op en bieden de 

leerlingen met studieproblemen de nodige ondersteuning. Door deelname aan olympiades en 

wedstrijden stimuleren ze het enthousiasme. Iedere leerling kan altijd bij hen met vragen 

terecht. 

 De klassenraad 

De klassenraad heeft 3 functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad 

beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde 

studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je 

studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan 

niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt. 

 Het ondersteunend personeel 

Het ondersteunend personeel werkt nauw samen met de directie en leerkrachten. Deze 

personeelsleden hebben onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de 

schooladministratie, het toezicht, de opvang én het begeleiden van leerlingen, de veiligheid 

op school … 

 De zorgwerkgroep  

In de visietekst ‘Zorg op school’ vind je de bijdrage beschreven van o.a. de klassenleraar, de 

groene leerkracht, het leerlingensecretariaat, de interne leerlingenbegeleiding, de CLB-

medewerkers, het zorgteam, de GON-begeleiding, PISAD … (zie bijlage 1). 

 Het onderhoudspersoneel 

Ook het onderhoudspersoneel is belangrijk voor het goed functioneren van onze school, want 

het zorgt ervoor dat de infrastructuur onderhouden blijft 

 De werkgroep schoolpastoraal 

Om de pastorale werking van onze school uit te diepen werd de werkgroep Sprankel in het 

leven geroepen. U leest er alles over in de visietekst „Sprankel, de pastorale zorg voor 

éénieder’ (zie bijlage 1) 

 De interne beroepscommissie 

 Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een 

definitieve uitsluiting van hun zoon / dochter uit de school. De beroepscommissie 

neemt dan een definitieve beslissing. 

 Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord gaat met de beslissing 

genomen door de delibererende klassenraad, kan men in een tweede fase van de 

beroepsprocedure naar deze beroepscommissie. Zij adviseert het schoolbestuur om de 

delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen. 

 Voorzitter : E.Z. Veerle Bafort, Hoogstraat 28 te 9700 Oudenaarde. Tel. 055 33 50 18 

 Leden: Mevr. J. Noë-Cottenie, Mevr. K. Wygaerts,  Dhr. P. Scheerlinck, Dhr. W. 

Mertens, Mevr. N. Reyntjens, Dhr. H. Goossens, Dhr. J. Vanovermeire, Dhr. R. 

Gabriëls 
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 Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een 

definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie 

neemt dan een definitieve beslissing. 

 Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing 

genomen door de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de 

beroepsprocedure naar deze beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert het 

schoolbestuur om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen. 

 Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 

 Het CPBW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Inrichtende Macht 

(werkgever),de directie van de school, de preventieadviseurs, en de verkozen leden 

van onderwijzend personeel - ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel.  

 Zij vergaderen 7 maal per schooljaar en behandelen thema‟s zoals veiligheid, hygiëne, 

verfraaiing, … op school. 

 Het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen heeft als opdracht bij te dragen tot het 

welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 

 het leren en studeren;  

 de onderwijsloopbaan;  

 de preventieve gezondheidszorg;  

 het psychisch en sociaal functioneren. 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken 

en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover 

geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het 

CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op 

contactmomenten relevante gegevens over jou uit. 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 

begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt 

dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de 

begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 

12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders 

worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt 

daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen. 

Onze school wordt begeleid door het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Zuid-

Oost-Vlaanderen, Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde (tel. 055 31 38 62). 

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het 

multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd 

worden aan het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor 

te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 

september overgedragen. Als de leerling dit niet wenst, moet hij/zij – of de ouders als hij/zij 

nog geen 12 jaar is of niet competent geacht wordt om dit recht zelfstandig uit te oefenen – 

binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het 

CLB dat de vorige school begeleidt. 

Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één 

van de vestigingen van het CLB, Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde. 

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de 

verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk 

geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 
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Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

~ de begeleiding van leerplichtproblemen; 

~ collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 

besmettelijke ziekten. 

Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van 

het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde 

arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet 

aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, 

een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige 

bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders. 

2 Jaarkalender 

Je vindt de jaarkalender op de website en op het leerplatform. 

3 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je 

moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een 

luisterend oor. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. We 

vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het 

moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar 

begeleiding die bij jou past.  

3.1 Het gaat over jou  

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen 

genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te 

informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou 

het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.  

3.2 Geen geheimen  

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en 

beroepsgeheim. 

Wat is dit?  

In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben 

een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, 

maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, 

wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.  

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is 

om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-

medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.  

3.3 Een dossier  

Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante 

informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet 

alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot 

die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding 

toegang.  
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Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen 

in het dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we van jou 

verkregen en die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms 

noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier 

steeds over informeren.  

3.4 De cel leerlingenbegeleiding  

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school 

samen in zorgteam. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke 

situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-

medewerker naar oplossingen.  

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren 

verkregen. Na zo‟n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd 

bereid om dit met jou te bespreken.  

3.5 Je leraren  

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat 

noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook 

zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden 

geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgen. 

4 Administratief dossier van de leerling 

 De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand 

van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug 

mogelijk over de juiste gegevens beschikken. 

 Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het 

secretariaat: 

 het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt behaald, 

het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie); 

 het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een 

fotokopie in je dossier blijft bewaard. Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen 

hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier 

volstaat een kopie van de gevraagde documenten. 

5 Participatie 

 Schoolraad: zie verder namenlijsten 

 Leerlingenraad 

Geen school zonder leerlingen. Meer nog: geen school zonder leerlingenraad. Voor elke 

graad is er een eigen leerlingenraad. Zo kan elke leerling ongeacht zijn leeftijd een steentje 

bijdragen tot de leefbaarheid op onze school. Die leefbaarheid betekent een kritische maar 

opbouwende stem zijn in het belang van de leerling én de school. Verder kan een 

leerlingenraad instaan voor activiteiten, acties en evenementen die de betrokkenheid bij het 

(school)leven vergroten. Voorbeelden hiervan zijn acties voor het goede doel of milieu op 

school, sportactiviteiten tijdens de recreatiemomenten en dies meer. 

Een verdere beschrijving van de afzonderlijke leerlingenraden vindt u op de website van de 

school. Je kan ook terecht op de website van de leerlingenraad: www.leerlingenraadsbc.be 

http://www.leerlingenraadsbc.be/
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 Ouderraad 

De ouderraad is één van de overlegorganen die de directie adviseert over het schoolbeleid. 

De betrokken ouders vormen een groep waarmee de directie op een kritische en 

constructieve manier over het algemeen belang van de school kan overleggen. 

De directie informeert de raad grondig over het schoolbeleid en luistert hoe ouders bepaalde 

maatregelen of initiatieven ervaren. De ouders brengen ideeën aan en spelen eventuele 

bekommernissen en problemen door aan de directie, die de signalen onderzoekt. 

Voor bijkomende informatie en contactmogelijkheden verwijzen we je naar de website van 

de school waar er ruimte is voorzien voor een verdere beschrijving van de ouderraad en 

voor alle verslagen van het lopende jaar of naar het e-mailadres ouderraad.sbc@gmail.com 

6 Waarvoor ben je verzekerd? 

De verzekeringspolis ligt ter inzage van de ouders op het secretariaat van de school. 

De schoolverzekering verzekert je voor volgende risico‟s: 

 binnen de school voor lichamelijke letsels en voor stoffelijke schade aan derden (bv. 

leerlingen beschadigen van op de speelplaats iets bij de buren), maar niet voor 

stoffelijke schade aan kleren, fietsen ... (valt onder de familiale verzekering), 

 buiten de school voor lichamelijke schade op de normale weg van en naar de school op 

de normale schooluren, maar niet voor schade aan derden, lichamelijke of stoffelijke 

schade (valt onder eigen verzekering). 

Bij ongeval moet jij of je ouders binnen de 48 uur de school verwittigen. 

7 Vrijwilligers 

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te 

werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik 

van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen en anderen. De nieuwe wet 

verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat 

elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest 

de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is 

iedereen op de hoogte. 

Organisatie 

De vzw KSOO, Hoogstraat 30 te 9700 Oudenaarde 

Maatschappelijk doel: De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de 

opvoeding en vorming van de jeugd in christelijke geest, door het inrichten, besturen en 

steunen van vrij katholiek onderwijs en van alle voorzieningen en activiteiten die hiermee 

verband houden. Zij zal roerende en onroerende goederen mogen gebruiken, huren, in 

eigendom of vruchtgebruik hebben welke tot het verwezenlijken van haar doel nodig of nuttig 

zijn. Voor zover tot haar patrimonium ook monumenten behoren, beoogt de vereniging 

hiervan de instandhouding en valorisatie volgens de wettelijke voorschriften terzake. 

Het confessioneel katholiek karakter van dit doel in overeenstemming met de richtlijnen van 

de bevoegde kerkelijke overheid, is een essentiële voorwaarde van deze maatschappelijke 

overeenkomst. Elk besluit tot wijziging hiervan, geldig aangenomen door de algemene 

vergadering, brengt van rechtswege de ontbinding van de vereniging mee. 

 

mailto:ouderraad.sbc@gmail.com
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Verzekeringen 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie 

en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum 

onder het polisnummer 99052211005. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

Vergoedingen 

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

enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 
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Bijlagen 

1 Visieteksten 

1.1 Het opvoedingsproject 

De directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel van het Sint-Bernarduscollege 

willen de leerlingen vanuit een christelijke inspiratie begeleiden bij hun geestelijke, 

intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. 

Zij willen alles in het werk stellen om een schoolcultuur te scheppen waarin de jongeren zich 

kunnen ontplooien tot volwassen persoonlijkheden die het leven aankunnen en die 

verantwoordelijkheid dragen in verhouding tot hun mogelijkheden. 

Als katholieke school wil het Sint-Bernarduscollege de leerlingen ook op 

levensbeschouwelijk vlak begeleiden. 

De uitdieping van de religieuze dimensie van de mens is hierin van essentieel belang. De 

verkenning hiervan gebeurt niet enkel langs rationele, intellectuele weg tijdens de 

godsdienstlessen, maar evenzeer al doende, existentieel, tijdens vieringen, bezinningen en 

aangepaste pastorale initiatieven. 

Doorheen de geschiedenis zijn er voor zo'n verkenningstocht tal van wegen en tradities 

gevonden. Zonder andere wegen naar het absolute, naar God, te negeren, zonder in 

rivaliserende concurrentie te treden, kiest het Sint-Bernarduscollege ook vandaag het 

evangelie van Jezus als wegwijzer. 

Het vraagt van zijn leerlingen de nodige openheid om het christendom, ook in zijn katholiek 

kerkelijke traditie, zo authentiek mogelijk te leren kennen. Het nodigt hen tevens uit bewust 

de christelijke levensweg te gaan. 

Het beleid van de school is dus gebouwd op het christelijke opvoedingsproject. Dit impliceert 

dat het intercultureel is, d.w.z. dat het de goede relaties tussen diverse culturen en haar 

vertegenwoordigers wil helpen bevorderen. 

Voor het Sint-Bernarduscollege zijn alle jongeren evenwaardig. Maar van alle leerlingen en 

van  hun ouders wordt verwacht dat zij het opvoedingsproject van de school onderschrijven. 

Overal waar mensen samen zijn, kan men slechts iets waardevols realiseren in een sfeer van 

vertrouwen en wederzijdse eerbied. Op school moet dan ook een sfeer heersen die de hier 

bedoelde vorming en zelfvorming mogelijk maakt. 

Tot slot proberen we de inspiratie van de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs te 

belichamen. U kan de integrale tekst terugvinden op de website van het Vlaams Secretariaat 

van het Katholiek Onderwijs (www.vsko.be, onder „Het VSKO‟ klikken op 

„Opdrachtsverklaring). 

 

1.2 De communicatie met de ouders 

 Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders (*) om hen te 

laten kennis maken met de school, directie en leerkrachten. 

 Bij het einde van de verkenningsnamiddag (de laatste week van de grote vakantie) zijn 

de ouders welkom op de school. 

http://www.vsko.be/
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 Eind september wordt de schoolstart van onze nieuwe leerlingen in een eerste 

oudercontact geëvalueerd. Ongetwijfeld ervaart een ouder hoe zijn kind zich voelt op 

school, hoe het de klasgroep beleeft, hoe het omgaat met taken en lessen. De 

leerkrachten hebben intussen enig zicht gekregen op het functioneren van de 

klasgroep. Misschien zijn enkele praktische toelichtingen gewenst of wat uitleg bij de 

voorbereiding van de nakende „oktobertoetsen‟. 

 Op verschillende oudercontacten wordt aan de ouders de kans geboden de resultaten 

van de leerlingen met de leerkrachten en directie te bespreken: de dagen voor de 

kerstvakantie (selectief oudercontact met mogelijk heroriënteringsadvies), eind januari 

/ begin februari om de resultaten van het eerste trimester en het begin van het tweede 

trimester/semester te bespreken (een algemeen oudercontact met vakleerkrachten, 

klassenleraars en de directie), en de laatste schooldag (een selectief oudercontact ) . 

Zie hoger. 

 Wanneer er bij het einde van een graad een belangrijke studiekeuze moet gemaakt 

worden, proberen de leerkrachten de leerlingen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. 

Dit project wordt steeds afgesloten met een oudercontact i.v.m. de 

studiekeuzebegeleiding. Ook hier bestaat de mogelijkheid om met de klassenleraar en 

de vakleerkrachten van gedachten te wisselen.  

 Om contact op te nemen met de school hoeven je ouders natuurlijk niet te wachten tot de 

informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak. 

 

1.3 De zorg op school 

Er is aandacht voor de totale persoonlijkheidsontplooiing van elke leerling. De school kan 

hiervoor rekenen op heel wat mensen … 

1.3.1 De vakleerkracht 

De vakleerkrachten hebben in de eerste plaats zorg voor de verwerking van de aangeboden 

leerstof. Ze volgen de attitudes en resultaten van de leerlingen nauwgezet op en bieden de 

leerlingen met studieproblemen de nodige ondersteuning. Door deelname aan olympiades 

en wedstrijden stimuleren ze het enthousiasme. Iedere leerling kan altijd bij hen terecht met 

alle vragen. 

1.3.2 De leerkracht Leefsleutels 

Via de lessen Leefsleutels willen we preventief werken aan het welbevinden van onze 

leerlingen met bijzondere aandacht voor sociale vaardigheden en weerbaarheid. We laten 

een leerkracht Leefsleutels aan het woord: “Via thema’s zoals zelfvertrouwen, omgaan met 

gevoelens, vriendschap proberen we jongeren assertief te maken zodat ze in onze 

maatschappij als individu kunnen functioneren. Wie zichzelf leert kennen en een gelukkig 

mens kan worden, hoeft geen vlucht te zoeken in alcohol of drugs. Op die manier is 

leefsleutels bedoeld als preventiepakket tegen allerlei vormen van misbruik. Leefsleutels 

heeft ook een positieve invloed op de klassfeer: we krijgen op een andere manier contact 

met elkaar en leren elkaar beter kennen. Pestgedrag kan op die manier vermeden of vlugger 

opgelost worden.” 
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1.3.3 De klassenleraar of klassenlerares 

De klassenleraar staat het dichtst bij zijn klas en is het best geplaatst om de leerlingen van 

de klas te begeleiden. Daarom is de klassenleraar de belangrijkste schakel in de zorglijn 

voor elke leerling. Een klassenleraar 

 behartigt de belangen van zijn klas, staat open voor moeilijkheden in de klasgroep en 

bemiddelt bij eventuele problemen, 

 besteedt de nodige aandacht aan leerlingen met aanpassingsproblemen, 

 probeert een algemeen zicht te krijgen op de prestaties van elke leerling en heeft 

hierbij extra aandacht voor leerlingen met een verkeerde studiemethode, faalangst of 

een leerstoornis, 

 begeleidt zijn klas bij activiteiten, uitstappen of themadagen, 

 zorgt voor de praktische afspraken in zijn klas (klasorde, 

veiligheidsverantwoordelijke, klasverantwoordelijke …), 

 maakt een regeling om de notities bij te houden voor afwezige leerlingen, 

 staat in voor de administratie van zijn klas (agenda‟s, rapporten, leerlingendossier, 

verslagen, …) en leidt de klassenraden, 

 begeleidt de leerlingen bij zijn of haar studiekeuze en vormt de schakel tussen leerling, 

ouders, school en CLB. 

1.3.4 De vertrouwensleerkacht of „groene leerkracht‟ 

Een aantal leerlingen, wellicht een minderheid, heeft soms nood aan een luisterend oor. Om 

vragen of problemen te kunnen voorleggen in een sfeer van vertrouwen wordt hen de kans 

geboden een “groene leerkacht” te kiezen. Deze persoon zal bereid zijn om via een 

vertrouwelijk gesprek aandacht te besteden aan persoonlijke ervaringen en problemen.  

De keuze van zo‟n leerkracht gebeurt via de „interne leerlingenbegeleider‟ (zie verder). 

Alleen de leerling, de groene leerkracht en de leerlingenbegeleider zijn hiervan op de 

hoogte. 

Niemand is verplicht in dit systeem te stappen, maar wanneer een leerling op een later 

tijdstip toch behoefte heeft aan een groene leerkracht, kan hij altijd bij de 

leerlingenbegeleider terecht. 

Als een probleem niet kan opgelost worden door de groene leerkracht dan kan die, in 

samenspraak met de leerling, bij de leerlingenbegeleider terecht  om het probleem verder 

aan te pakken. 

1.3.5 Het leerlingensecretariaat 

De receptie in de hofbouw is de plaats bij uitstek waar "iedereen" altijd welkom is. Daar is 

steeds iemand van het ondersteunend personeel aanwezig. Ze proberen er een luisterend oor 

te hebben, kleine en grote zorgen te delen, een antwoord te geven op alle vragen van 

leerlingen en ouders. In moeilijke momenten zoeken ze samen met de leerling naar een 

oplossing. 

1.3.6 De interne leerlingenbegeleiding 

Leerlingen kunnen met heel wat mogelijke problemen of moeilijkheden worden 

geconfronteerd en elk hiervan kan weerslag hebben op hun schoolse prestaties. De laatste 

jaren wordt steeds duidelijker welke organische, neurologische en psychologische factoren 

oorzaak kunnen zijn voor leerproblemen.  
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Soms is er vraag van ouders, leerkrachten, medeleerlingen of de leerling zelf naar extra 

ondersteuning en / of individuele begeleiding. Sommige problemen vragen een specifieke, 

deskundige aanpak of begeleiding. 

Problematieken zoals leerstoornissen, socio-emotionele problemen zoals pesten en 

individuele emotionele problemen bij leerlingen hebben extra aandacht nodig. 

De interne leerlingenbegeleider maakt het mogelijk een probleem of bezorgdheid te 

gronde te analyseren. Afhankelijk van de situatie kunnen gesprekken worden gestart op 

school, met het CLB of met een externe instantie.  

De leerlingenbegeleiding staat nooit los van de school als geheel. Er is overleg met 

betrokken leerkrachten, directie, ouders, eventuele externen. Hierbij staat de vraag van de 

leerling centraal en wordt de vertrouwelijkheid van de begeleiding gerespecteerd. 

1.3.7 Het VCLB of  vrij centrum voor leerlingenbegeleiding 

Het team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologisch en 

pedagogisch geschoolde medewerkers van het vrij VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen kan de 

leerlingen helpen bij problemen.  

Het CLB werkt nauw samen met de school voor gezamenlijke doelstellingen op gebied van 

vier domeinen: leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, onderwijsloopbaan, 

psychisch en sociaal functioneren. In het systematisch en gestructureerd samenwerken ligt 

de klemtoon vooral op preventie. 

Bij individuele problemen die zich voordoen, kunnen de ouders, de leerling of de school een 

beroep doen op het CLB. Deze vragen worden multidisciplinair bekeken en opgevolgd naar 

gelang de inhoud van het probleem. De hulp van het CLB is onafhankelijk, discreet en 

gratis. In de begeleiding staat de leerling centraal. Samen met aanmelder en betrokkene 

zoeken ze naar oplossingen die het welbevinden van de leerling en zijn omgeving verhogen 

en zoeken ze naar maximale ontplooiingskansen. Indien nodig verwijzen ze naar 

hulpverlening buiten de school. 

1.3.8 Het zorgteam 

Het „zorgteam‟ komt elke week samen om de problematieken van de verschillende 

leerlingen te bespreken en bij te sturen. Het zorgteam bestaat uit enkele geledingen van het 

zorgkader: de directie, het leerlingensecretariaat, de interne leerlingenbegeleiding, het 

personeelslid van het CLB. Indien nodig wordt de GON-begeleiding tot het overleg 

uitgenodigd.  

1.3.9 GON-begeleiding 

Leerlingen met speciale behoeften kunnen in overleg met het CLB GON-begeleiding 

aanvragen. 

1.3.10 PISAD 

Bij het uittekenen van het drugspreventiebeleid werkt de school actief samen met PISAD 

VZW (= Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Drugspreventie), 

waarbij alle mogelijke partijen (ouders, scholengemeenschappen, de sociale dienst van de 

jeugdrechtbank, de probatie-commissie, de politiediensten en het parket) eventuele 

drugsproblemen proberen aan te pakken. 
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1.4 Sprankel, de pastorale zorg voor éénieder 

 Om de pastorale werking van onze school uit te diepen doen we een beroep op een ruime 

groep van leerkrachten en liefst zoveel mogelijk leerlingen die in de grootst mogelijke 

openheid, elk volgens eigen kunnen en met zijn eigen grenzen, bereid zijn mee te denken 

en te werken. Na intens overleg ontstond zo de overkoepelende werkgroep: Sprankel. 

 Hierbij voelt de één zich goed bij de concrete uitwerking van een posterbeurs, een tweede 

wil tijd en energie stoppen in vieringen rond leven en dood, een andere voelt zich meer 

aangetrokken tot de organisatie van een Sprankeldag of een bezinning, weer iemand 

anders is sterk begaan met het lot van de derde en vierde wereld en zeer zeker zijn er ook 

mensen die het aandurven om de echt diepere levensvragen met elkaar en met jongeren 

aan te pakken, misschien zelfs te vieren. 

 De voortrekkers van al deze initiatieven vormen een „stuurgroep‟. Dit team schrijft bij 

aanvang van het schooljaar de grote lijnen uit en stemt de verschillende initiatieven op 

elkaar af. De concrete uitwerking wordt overgelaten aan de deelgroepen, waar beroep 

gedaan wordt op de inbreng van elk personeelslid. 

 Een bijzonder initiatief van de werkgroep vormen de Sprankeldagen. Hierbij wordt het 

gewone lessenrooster doorbroken voor allerlei activiteiten rond het sociaal-emotionele. 

Voor sommige jaren is er een vast thema, in andere jaren wordt er gewerkt met een 

keuzeprogramma. Bij zo‟n sprankeldag zijn de werkvormen bijzonder verscheiden. Vaak 

begeleiden enkele deskundigen de gesprekken waardoor leerlingen gemakkelijker uit hun 

schelp komen.  

 De aandacht van Sprankel gaat uit naar volgende vier domeinen. 

 De zorg voor de leerling 

De permanente aandacht voor het welbevinden van elke leerling is een taak van elk 

personeelslid en vergt begrip, luisterbereidheid en empathie. De leerlingenbegeleiding 

op onze school wordt gerealiseerd door de inbreng van elke leerkracht, elke 

klassenleraar, de groene leerkracht, de  rol van de interne leerlingenbegeleider, het 

contact en overleg met de ouders en de ouderraad, de hulp van het CLB en externe 

begeleiders. Het leefsleutelteam en de werkgroep Sprankel werken elk op hun eigen 

manier preventief aan de persoonlijkheidsvorming van alle leerlingen. Voor de opvang 

van onze nieuwe eerstejaars is er een bijzondere werkgroep actief. De werking van de 

leerlingenraad en haar participatie aan het schoolbeleid kan bijdragen tot de uitbouw 

van de pastorale zorg. 

 De zorg voor elkaar 

De school hecht veel belang aan de zorg voor elke leerkracht in het besef dat een 

persoonlijk welbevinden een noodzakelijke voorwaarde is tot een goed functioneren 

binnen de school. 

Via een aantal participatiestructuren (zoals de pedagogische raad, het LOC, de 

graadcoördinatie, de raad van vakcoördinatoren, werkgroepen) en vergadermomenten 

(zoals personeelsvergaderingen, de jaarvergaderingen van klassenleraars) stimuleert ze 

in een open dialoog tot een actief engagement bij de uitbouw van het beleid. 
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Nieuwe leerkrachten worden met behulp van een goed uitgebouwd systeem van onthaal en 

begeleiding bij de schoolorganisatie betrokken. 

 Solidariteit met derden 

Vanuit dezelfde pastorale bekommernis hebben we aandacht en zorg voor de 

medemens dichtbij en veraf. Zo wordt de solidariteit met kansarmen in eigen land 

vertaald in een kaarten- en posterbeurs. De medewerking aan o.a. Broederlijk Delen en 

de Damiaanactie onderstreept de solidariteit met de derde wereld. 

 De spirituele vorming 

We willen in hetzelfde ritme als het kerkelijk jaar meewerken aan verdieping en 

bezinning. De aanvang van het schooljaar vieren we in gemeenschap. Een lesdag kan 

geopend worden met een kort gebed of bezinnende tekst. Kerkelijke feestdagen en 

belangrijke schoolgebeurtenissen kunnen op een serene en zinvolle wijze geduid 

worden.  De school creëert momenten van innerlijke rust (o.a. bezinningsdagen) én 

een kader om met groot verdriet emotioneel en spiritueel om te gaan. Daarnaast willen 

we ook de nodige aandacht hebben voor individuele verdieping en bieden aan de 

jongeren die hiervoor open staan de kans tot stilte en „stilstaan bij‟. Deze kerngroep 

staat open voor leerlingen en leerkrachten. 

 Bellinda Staelens, begeleider pastoraal en opvoedingsproject bisdom Gent 

„Een pedagogische studiedag organiseren rond de thematiek van schoolpastoraal en 

spiritualiteit is niet evident. In het Sint-Bernarduscollege durfde men het aan. Ik mocht 

er bij zijn en kreeg tevens de kans om in een inleidende bezinning iets te zeggen over 

een „bezielde en zorgzame‟ pastoraal op school. Achteraf luisterde ik in een 

gespreksgroep naar de getuigenissen van leerkrachten over hun persoonlijke 

spiritualiteit. Openhartig en eenvoudig verwoordden zij diepmenselijke ervaringen die 

bij mij bleven nazinderen op de terugweg naar huis. Enkele van de mooie symbolische 

beschrijvingen die zij hadden gebruikt verwerkte ik in volgende bezinnende tekst.‟  
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Wat is spiritualiteit?  

Met die vraag daal ik af  

in de kelder van mezelf 

en put mijn kracht uit vele kleine dingen 

als zomerfruit dat overwintert  

in herinneringen. 

Donkerrode wijn als een roes van heimwee  

naar wat eeuwigheid.  

Wat is de spiritualiteit die mij stuurt? 

Ik leg die vraag op een kompas, 

laat me gidsen langs de wegen 

van traditie en vernieuwing, 

poëzie en symboliek,  

vreugde en verdriet, 

intens leven.  

Wat is de spiritualiteit waaruit ik leef? 

Ik stel de vraag aan een oude vriend, 

een boom aan de einder 

 waar ik graag vertoef. 

Hij is stevig geworteld, 

leunend tegen zijn sterke stam 

luister ik naar het ritselen van de wind 

in zijn kruin. 

God ademt zachtjes in en uit. 

Wat is de spiritualiteit die mij bezielt? 

De vraag klatert in de waterval  

waaraan ik me verfris  

tijdens een trektocht door de bergen. 

Naar levend water dorst ik, 

een onvergetelijke ontmoeting bij de Bron. 

Wat is de spiritualiteit die mij begeestert? 

Ik strek mijn handen vragend uit 

naar de vlammen van een warmend vuur. 

De vonk die mij in lichterlaaie zet  

en waardoor ik woorden vind  

om uit te spreken wat mij draagt 

en inspireert van binnenuit. 

Vanuit de kelder onderweg, 

naar een boom, een bron, een vuur, 

leef ik anders dan voorheen. 

God ademt in mij in en uit. 
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2 Naamlijsten 

2.1 De raad van bestuur KSOO 

De inrichtende macht van het „Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde, vzw‟ omvat de 

volgende scholen: 

 Sint-Bernarduscollege, Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde 

 Vrij Landelijk Instituut, Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde  

 Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas, Gelukstede 2, 9700 Oudenaarde  

 Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw, Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde 

Voorzitter: De heer Vandevelde Paul, Paalstraat 2, 9700 Oudenaarde 

Secretaris:  Eerw. heer Coorevits Norbert,  Hoofdkerkstraat 2, 9000 Gent 

Penningmeester: De heer Quaghebeur Antoon, Koppenberg 22, 9700 Oudenaarde 

Andere leden: De heer Cnudde Antoon, Gentstraat 125, 9700 Oudenaarde 

De heer Deblaere Georges, Kortijkstraat 68/A1, 9800 Deinze 

Eerw. zuster Ghijs Godelieve, Hoogstraat 28, 9700 Oudenaarde 

Eerw. zuster Ghijs Noëlla, Keizer Karelstraat 127, 9000 Gent 

Eerw. Heer Peereboom André, Markt 39, 9700 Oudenaarde 

Mevr. Vera Van Den Heede, Pareelstraat 10, 9790 Wortegem-Petegem 

De heer Van De Velde Guy, Graaf Van Landastraat 120, 9700 

Oudenaarde  

De heer Nolf Pieter, Maaltemeers 9, 9052 Zwijnaarde 

2.2 De personeelsleden van het SBC 

Op smartschool vind je een overzicht van alle personeelsleden (directie, ondersteunend 

personeel, leerkrachten en interimarissen) met hun naam en telefoonnummer. Voor minder 

ernstige omstandigheden kunt u elk personeelslid via hun schoolmail bereiken: 

voornaam.naam@sbcollege.be. 

 

2.3 Het VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen 

Vestigingsgegevens voor Oudenaarde: 

 Adres: Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde 

 Tel.: 055/313862      Fax: 055/31.84.10 

 e-mail: Oudenaarde@vclbzov.be  

Directeur: Marleen Le Clercq, marleen.leclercq@vclbzov.be 

Vestigingsverantwoordelijke: Dirk Librecht, dirk.librecht@vclbzov.be 

 

U vindt een overzicht van alle personeelsleden van de VCLB-vestiging te Oudenaarde op de 

site www.vclbzov.be, meer in bijzonder op de link 

www.vclbzov.be/medewerkers.asp?locatie=1. 

mailto:voornaam.naam@sbcollege.be
mailto:Oudenaarde@vclbzov.be
mailto:marleen.leclercq@vclbzov.be
mailto:dirk.librecht@vclbzov.be
http://www.vclbzov.be/
http://www.vclbzov.be/medewerkers.asp?locatie=1
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2.4 LOC 

Administratief adres: LOC VZW KSOO, Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde 

Namens  de Inrichtende Macht 

 Dhr. Paul Vandevelde  

 E.Z. Godelieve Ghijs 

 Dhr. Antoon Quaghebeur 

 Dhr. Antoon Cnudde (voorzitter) 

 Dhr.Thierry Godefroidt  

 Dhr. Lieven Cnudde  

Leden van het Sint-Bernarduscollege 

 Dhr. Peter Hoste, directeur 

 Dhr. Eric Devriendt, afgevaardigde COC (secretaris) 

 Dhr. Marc Dumortier, afgevaardigde COC 

 Mevr. Christelle Van Hautte, afgevaardigde COC 

 Mevr. Marleen Van Thuyne, afgevaardigde COC 

Leden van het VTI Sint-Lucas 

 Dhr. Stefaan De Langhe, directeur 

 Dhr. Dany Bardyn, afgevaardigde COC 

 Dhr. Stanny Van Hoecke, afgevaardigde COC 

Leden van het TIOLV 

 Mevr. Katrien Steenbeke, directeur 

 Mevr. Katrien Coussement, vertegenwoordiger korps 

 Mevr. Magda De Bo, vertegenwoordiger korps 

Leden van het VLIO 

 Dhr. Geert Van Bever, directeur 

 Dhr. Joris De Cock, afgevaardigde COC 

 Mevr. Elsje Van Den Abeele, afgevaardigde COC 

  

Leden van het BUSO 

 Dhr. Rik Kregersman, directeur 

 Dhr. Pieters Frank, directeur 

 Dhr. Martin Desmet, afgevaardigde COC 

 Dhr. Joos  Wouter, afgevaardigde COC 

 

2.5 De pedagogische raad 

In de pedagogische raad van het Sint-Bernarduscollege zetelen de vier directieleden samen 

met twee verkozen leden van het ondersteunend personeel en twaalf verkozen leden van het 

onderwijzend personeel (vier per graad). Indien geen graadcoördinator werd verkozen, 

wordt één coördinator gecoöpteerd volgens een intern beurtsysteem. 

Onderstaande ledenlijst geldt voor 4 schooljaren, nl. van september 2007 t.e.m. augustus 

2011. In juni 2011 wordt een nieuwe pedagogische raad verkozen. 

Directieleden 

 Peter Hoste 

 Ingrid De Smet  
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 Anne De Vleeschouwer 

 Peter Van de Vyver 

Leden van het ondersteunend personeel 

 Christel Nachtergaele 

Leden van het onderwijzend personeel 

 Frederik De Rouck, derde graad 

 Lieven De Vleeschouwer, derde graad 

 Koen De Vos, tweede graad 

 Joost De Vriese, tweede graad 

 Johan Dewinter, eerste graad 

 Marc Dumortier, derde graad 

 Dirk Moreels, tweede graad en graadcoördinator 

 Ann Rogge, eerste graad 

 José Vander Vennet, tweede graad 

 Christelle Van Hautte, eerste graad en graadcoördinator 

 Marleen Van Thuyne, derde graad en moderator 

2.6 De leerlingenraden 

Voor de ledenlijst van de leerlingenraden per graad met een overzicht van de begeleidende 

leerkrachten verwijzen we je naar de site van de school (www.sbcollege.be) of naar de site 

van de leerlingenraad www.leerlingenraadsbc.be. 

 

2.7 De ouderraad 2009-2010 

Op de website vind je de verslagen van het lopende schooljaar.. U kan de ouderraad ook 

steeds bereiken via het mailadres ouderraad.sbc@gmail.com 

Voorzitter  Catharina Vandermeersch-Van Canneyt 

   Ondervoorzitter Didier Peeters  

Comitéleden Cathy Camilleri - Claessens 

Peter Degraeve 

Hilde De Wolf-Van Parys 

Ingrid Leyman-D‟Espeels 

Martine Reynaert-Van Hoecke 

 Johan Dedoncker 

      Willem Van Dijcke 

 Alaida Moerman-Van Gansbeke 

 Annick Van den Bulcke-Desmet 

 Ann Cottens-Deweer 

 Stefaan Van Campenhout 

 Sabine Eechout-Lamonte 

 Kathy Cousaert-De Rycke 

 Danny Dhondt 

 Isabel Blancke-Desmet 

 Dirk Van Linden 

 Ilse „tKindt- Van den Ede 

 

http://www.sbcollege.be/
http://www.leerlingenraadsbc.be/
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2.8 De schoolraad 

De leden van de schoolraad worden gekozen of gecoöpteerd uit 4 geledingen van elke 

school van het KSOO: het personeel, de ouders, de leerlingen en leden van de lokale 

gemeenschap – dit zijn niet-onderwijsmensen die hun oor te luisteren leggen bij het bredere 

publiek. 

Op de schoolwebsite vindt u bij elk lid zijn/haar emailadres. Daar vindt u ook de verslagen 

van het lopende schooljaar. 

Voorzitter 

 Wouter Quaghebeur 

Coördinerend directeur 

 Thierry Godefroidt 

Sint-Bernarduscollege (SBC) 

 Directie: Peter Hoste 

 Personeel: Frederik De Rouck 

 Ouders: Catharina Van Canneyt 

 Leerlingen: Eva Claeys 

 Lokale gemeenschap: Marleen Derveeuw (secretaris) 

Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw Oudenaarde (TIOLV) 

 Directie: Katrien Steenbeke 

 Personeel: Viviane Dommelaere 

 Ouders: Ann Ghijsels 

 Leerling: Kelly De Wilde 

Vrij Instituut Sint-Lucas (VISL) 

 Directie: Stefaan De Langhe 

 Personeel: Kurt Vanmeerhaeghe 

 Ouders: Luc Schamp 

 Leerlingen: Matthias Schamp 

 Lokale gemeenschap: Aleida Van Gansbeke 

Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde (VLIO) 

 Directie: Patrick Vansteenbrugge / Geert Van Bever 

 Ouders: Caroline De Stoop 

 Leerlingen:  Lisa Heyerick 

 Personnel: Elsje Van Den Abeele 

 Lokale gemeenschap: Geert Verhoeyen 

BUSO 

 Directie: Mia Anrijs 

 Personeel: Henrike Goossens  
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 Lokale gemeenschap: Van Audenhove rita 

 Ouders: Patricia Bockstal 

 

2.9 Comité voor preventie en bescherming op het werk of CPBW 

Het CPBW bestaat uit leden van de inrichtende macht, de directie van de school, de 

preventieadviseurs, en de verkozen leden van onderwijzend personeel - ondersteunend 

personeel en onderhoudspersoneel. 

Inrichtende macht 

 Antoon Cnudde 

KSOO 

 Lieven Cnudde 

Directie 

 Anne De Vleeschouwer 

Preventieadviseurs 

 Geert Blancke, preventieadviseur KSOO. 

 Dirk Daragas, preventieadviseur SBC 

 Lode Callens, preventieadviseur SBC 

Verkozen leden van het onderwijzend personeel 

 Michaël Delcoigne  

 Rik Martens  

 Christelle Van Hautte 

 Marleen Van Thuyne 

Verkozen lid van het ondersteunend personeel 

 Christel Nachtergaele 

Verkozen lid van het onderhoudspersoneel 

 Ann Chevalier 

2.10 De interne beroepscommissie 

Voorzitter 

 E.Z. K. Bafort 

Leden 

 Mevrouw J. Noë-Cottenie 

 Mevrouw K. Wygaerts 

 De heer P. Scheerlinck 

 De heer W. Mertens  

 Mevrouw N. Reyntjens 

 De heer H. Goossens 

 De heer J. Vanovermeire 

 De heer R. Gabriëls 
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3 Samenwerking tussen SBC en VCLB ZOV 

Als CLB willen wij u informeren over onze werking en de rechten en plichten die daarmee 

gepaard gaan. Omdat in onze werking de leerling centraal staat, werd de tekst in de eerste 

plaats naar de leerling toe geschreven, maar we willen tegelijk ook de ouders aanspreken, 

zeker die van de minderjarige leerling. 

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende 

vlakken samen met de school, maar we maken er geen deel van uit. Je kan dus gerust los 

van de school bij ons terecht.  

Voor elke school is er een CLB-team. Dit bestaat uit een maatschappelijk werker en een 

psycho-pedagoog, een arts en een verpleegkundige. De namen van de teamleden staan op de 

sticker in je schoolagenda. Je kan dit ook zien op onze website: www.vclbzov.be. 

3.1 Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor 

leerlingen, ouders en scholen.  

3.2 Het medisch onderzoek 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en 

verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste 

leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het eerste jaar begint 

in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch 

onderzoek uit.  

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige  

en de dokter altijd vragen stellen of je kan dat ook op een later tijdstip doen.  

 

Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele 

voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan de directeur van je CLB. 

Je KAN naar het CLB... 

als je ergens mee zit of je niet goed in je vel 

voelt 

als je moeite hebt met leren 

voor studie- en beroepskeuzehulp 

als je vragen hebt over je gezondheid, je 

lichaam... 

met vragen over seks, vriendschap en 

verliefdheid 

voor inentingen. 

Je MOET naar het CLB... 

op medisch onderzoek 

als je te vaak afwezig bent op school 

(leerplicht) 

voor een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs 

om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen 

bij een niet zo voor de hand liggende instap 

in het eerste leerjaar A of B van het 

secundair onderwijs. 
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3.3 Inentingen  

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het „vaccinatieprogramma‟ dat door 

de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Je wordt 

tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen ( welk spuitje je wanneer krijgt ). 

Overzicht medische consulten 

1e kleuterklas  of 3/4 jaar 

2e kleuterklas  4/5 jaar 

1e lagere school 6/7 jaar 

3e lagere school 8/9 jaar 

5e lagere school 10/11 jaar 

1e secundair 12/13 jaar 

3e secundair 14/15 jaar 

3.4 CLB-dossier 

 Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 

 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 

 We houden ons aan het beroepsgeheim en het „decreet rechtspositie minderjarigen‟.  

 Het dossier inkijken?  

 Vanaf 12 jaar mag je dat zelf. Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken 

met jouw toestemming.  

 Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken zonder 

jouw toestemming.  

 Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. En het geldt ook niet voor het 

volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

 Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Daarbij krijg je 

mondeling uitleg. De kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.  

 Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige 

gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. 

Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de 

resultaten van de medische onderzoeken.  

3.5 Naar een andere school 

 Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee 

samenwerkt. Jij (wanneer je 12 jaar bent) of je ouders kunnen zich daartegen verzetten 

maar sommige gegevens geven we verplicht door. Het volgende kan je niet weigeren: 

identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de 

opvolging hiervan. 

 Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 

dagen na je inschrijving in de nieuwe school, schriftelijk laten weten aan je oude CLB. 

Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  
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3.6 En later? 

We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Dit 

gebeurt onder het beheer van de directeur. 

3.7 Verder…  wanneer je nog vragen hebt, twijfels, klachten, kun je steeds contact 

opnemen met de teamleden en indien nodig met de directeur. Bij elke individuele 

begeleiding krijg je hierover mondelinge toelichting. Heel wat bijkomende informatie 

vind je ook op onze website: www.vclbzov.be 

3.8 Hoe kan je ons bereiken ? 

Je kan een afspraak maken met onze medewerkers op school of op ons centrum. Die 

afspraak kan, indien nodig, ook doorgaan buiten onze openingsuren.  

HOOFDZETEL Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde  

 055 31 38 62  055 31 84 10 oudenaarde@vclbzov.be 

Vestigingen 

 

Abeelstraat 35, 9600 Ronse  

 055 23 71 11  055 20 73 10  ronse@vclbzov.be 

Kastanjelaan 8, 9620 Zottegem  

 09 361 14 01 09 361 04 32  zottegem@vclbzov.be 

Openingsuren maandag tot donderdag van 8.30u-12.00u en van 13.00u-16.30u  

vrijdag tot 12.00u 

Sluitingsperiode wettelijke en decretale feestdagen  

van 15 juli t/m 15 augustus, kerstvakantie (min 2 dagen) en 

paasvakantie 

 
 

http://www.vclbzov.be/
mailto:oudenaarde@vclbzov.be
mailto:ronse@vclbzov.be
mailto:zottegem@vclbzov.be
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4  Onkostenraming volgend schooljaar ( richtprijs) 

EERSTE JAAR 

   Handboeken  Zie boekenlijst 

  Rekenmachine € 17,00 

   Drukwerk   €                75,00 

   Schoolagenda €  5,50 

   Materiaal T.O.  €  18.00 

   Takenblok  €               1,50 

   ICT (leerplatform) €  4,00 

   Turnkledij  €                25,00 

   Zwemgeld  €                45,00 

   Sportdagen  €               29,00 

   Educatieve activiteiten LA/MO  €                60,00/95,00 

   Facultatief: huur locker  €                14,00 

   Facultatief: aankoop restokaart €  3,00 

Facultatief: Walibi € 25 

 

TWEEDE JAAR 

   Handboeken  Zie boekenlijst 

   Drukwerk   €            75,00 

   Schoolagenda €             5,50 

   Takenblok €        1,50 

   ICT (leerplatform) € 4,00 

   Materiaal Techniek €          5,00 

   Zwemgeld €            45,00 

   Sportdagen €        12,00 

   Educatieve activiteiten €             75,00 

   Facultatief: huur locker €            14,00 

 

DERDE JAAR 

    Handboeken  Zie boekenlijst 

   Rekenmachine € 95,00 

   Drukwerk   €          75,00 

   Schoolagenda  €           5,50 

   ICT (leerplatform) € 4,00 

   Zwemgeld  €           15,00 

  Educatieve en sportactiviteiten  €          90,00 

   Facultatief: huur locker  €           14,00 

 

VIERDE JAAR 

   Handboeken  Zie boekenlijst 

   Drukwerk   €            75,00 
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   Schoolagenda  €             5,50 

   ICT (leerplatform) €  4,00 

   Educatieve en sportactiviteiten  €            120,00 

   Internationaliseringproject (WE/GR/LA)   €              275,00 

   Facultatief: huur locker  €           14,00 

 

VIJFDE JAAR 

   Handboeken  Zie boekenlijst 

   Drukwerk   €   75,00 

   Schoolagenda  €      gratis 

  Zwemgeld  €           15,00 

   ICT (leerplatform) €  4,00 

   Bezinningsdagen max  €            70,00 

   Educatieve en sportactiviteiten  €           65,00 

   Buitenlandse reis 

         geld mee te nemen: 5 à 6 maaltijden + … 

 €         

 ong. € 

 180,00 

 75,00 

Internationaliseringsproject (HU/WE/EC) € 250,00 

   Facultatief: huur locker  €           14,00 

 

ZESDE JAAR 

   Handboeken  Zie boekenlijst 

   Drukwerk   €           75,00 

   Schoolagenda  €             gratis 

   ICT (leerplatform) €  4,00 

   Educatieve en sportactiviteiten  €              160,00 

   Facultatief: huur locker  €            14,00 

   Facultatief: Buitenlandse reis 

   geld mee te nemen: 6 maaltijden + … 

 € 

ong. €             

 450,00 

 150,00 
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5 De lessentabellen 

5.1 De eerste graad 
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GODSDIENST 2 2  2 2 2 

AARDRIJKSKUNDE 2 2  1 1 1 

NATUURWETENSCHAPPEN 2 2  1 1 1 

GESCHIEDENIS 1 1  2 2 2 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2  2 2 2 

MUZIKALE OPVOEDING 1 1  1 1 1 

PLASTISCHE OPVOEDING 2 2     

TECHNIEK 2 2  2 2 2 

NEDERLANDS 5* 6*  4 5 5 

FRANS 4 6*  4 4 4 

ENGELS    2 2 2 

WISKUNDE 4 5*  4 5 5 

GRIEKS    3   

LATIJN 5*   4 5  

SOCIO- ECONOMISCHE INITIATIE      2 

WETENSCHAPPELIJK WERK      3 

LEEFSLEUTELS ** 1     

       

TOTAAL LESUREN 32 32  32 32 32 

*= één lesuur BZL (= begeleid zelfstandig leren) 

** = in projectvorm 
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5.2 De tweede graad 
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GODSDIENST 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

AARDRIJKSK. 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

INFORMATICA 1  1 1 1  1  1 1 1 

LICH. OPV. 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

MUZ. OPV.       1  1 1 1 

PLAST. OPV. 1 1 1 1 1       

NEDERLANDS 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 

FRANS 4 3 4 4 4  4 3 4 3 4 

ENGELS 3 2 3 2 3  2 2 2 2 2 

DUITS       1 1 1 1 1 

WISKUNDE 4/5 4 4 5 5  4/5 4 4 5 5 

BIOLOGIE 1 1 1 1 2  1 1 1 1 2 

CHEMIE 1 1 1 1 2  1 1 1 1 2 

FYSICA 1 1 1 1 2  1 1 1 1 2 

CULTUURWET.   2      2   

GEDRAGSWET. 1/0  3  1  1/0  3  1 

ECONOMIE 4      4     

GRIEKS  4      4    

LATIJN  4  5    4  5  

            

TOTAAL 

LESUREN 

32 32 32 32 32  32 32 32 32 32 
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5.3 Het vijfde jaar 
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GODSDIENST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

AARDRIJKSK. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ESTHETICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

LICH. OPV. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

FRANS 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

ENGELS 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

DUITS 3  1 1 3  1 1 3  1 2 3 1 

WISKUNDE 3 4 6 3 3 4 6 3 3 4 6 4 6 6 

BIOLOGIE  2 1   2 1   2 1 2 1 2 

CHEMIE  2 1   2 1   2 1 2 1 2 

FYSICA  2 1   2 1   2 1 2 1 2 

NATUURWET. 2   2 2   2 2      

BZL        2      1 

CULTUURWET.        3       

GEDRAGSWET.        3       

ECONOMIE 4 4 4            

GRIEKS    4 4 4 4        

LATIJN    4     4 4 4    

KEUZEVAK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

               

TOTAAL 

LESUREN 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

BZL: Begeleid Zelfstandig Leren 
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5.4 Het zesde jaar 
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GODSDIENST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

AARDRIJKSK. 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 

ESTHETICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

LICH. OPV. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

FRANS 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

ENGELS 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

DUITS 3  1 1 3  1 1 3  1 2 3 1 

WISKUNDE 3 4 6 3 3 4 6 3 3 4 6 4 6 6 

BIOLOGIE  1 1   1 1   1 1 1 1 1 

CHEMIE  2 1   2 1   2 1 2 1 2 

FYSICA  2 1   2 1   2 1 2 1 2 

NATUURWET. 2   2 2   2 2      

BZL        2      1 

CULTUURWET.        3       

GEDRAGSWET.        3       

ECONOMIE 4 4 4            

GRIEKS    4 4 4 4        

LATIJN    4     4 4 4    

KEUZEVAK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

               

TOTAAL LESUREN 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

BZL: Begeleid Zelfstandig Leren 
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6 Gemeenschappelijk drugbeleidsplan  

Specifieke begeleidingen die de school zal volgen bij druggebruik
3
: 

 

1. Bij spontane vraag om hulp 

 

 Na overleg met je zal jouw vertrouwensleerkracht jouw hulpvraag voorleggen aan de 

directie, het CLB/CSW en/of de drugbegeleider van PISAD.   

 Na overleg met je worden de drugbegeleider van PISAD en jouw ouders
4
 uitgenodigd 

voor een gesprek en gevraagd de begeleiding actief te ondersteunen.  

 Er wordt een begeleidingsplan met PISAD opgesteld met contractuele afspraken 

eventueel in overleg met C.L.B. en (CSW). 

 Indien nodig volgt, eventueel na overleg met het CLB en (CSW) door de 

drugbegeleider van PISAD een verdere doorverwijzing.   

 

Er wordt GEEN tuchtdossier aangelegd (zie ook kadertekst). 

 

2. Bij aanhoudend vermoeden van druggebruik 

 

 Jouw gedrag wordt gericht geobserveerd en bevraagd door de school.  

 

 Bij een aanhoudend vermoeden van druggebruik wordt een onderzoek ingesteld en 

worden de drugbegeleider van PISAD en jouw ouders gecontacteerd.  In onderling 

overleg wordt een preventief begeleidingsplan met PISAD opgesteld met contractuele 

afspraken eventueel (mits toestemming) in overleg met C.L.B. en (C.S.W). 

 

 Blijkt dit vermoeden gegrond, dan volgt, na overleg met CLB en (CSW), door de 

drugbegeleider van PISAD een verdere doorverwijzing naar gespecialiseerde 

hulpverlening..   

 

Het openen van het tuchtdossier behoort tot de mogelijkheden bij het niet opvolgen van 

het begeleidingsplan (zie ook kadertekst). 

Het openen van een tuchtdossier behoort tot de mogelijkheden. (zie ook kadertekst). 

 

3. Bij vermoeden van drugsbezit  

 

Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat je drugs binnenbrengt op de school, wijst de directie 

jou vooreerst op de gevolgen van het in bezit gevonden worden van illegale drugs en illegaal 

verkregen medicatie. Ze zal je vervolgens vragen om datgene wat zich in jouw 

kledingstukken, boekentas, persoonlijke bagage en lessenaar bevindt, toonbaar te maken en te 

                                                
3 Indien werd geopteerd voor een drugbegeleider van een andere terzake deskundige hulpverleningsorganisatie 

(zie tekst schoolreglement) dan vervangt die de drugbegeleider van PISAD en stelt die het begeleidingsplan. 

PISAD volgt in dat geval de begeleiding op in samenspraak met de begeleider.  
4 Ouder(s): In deze tekst wordt de term “ouders” gebruikt om personen aan te duiden die het ouderlijk gezag 

uitoefenen of personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben of de 

meerderjarige zelf.  
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overhandigen.  Dit gebeurt steeds in het bijzijn van de drugbegeleider van PISAD en van een 

derde persoon in een lokaal waar jouw privacy gewaarborgd is.  

 Indien je dit weigert, wordt de politie ingeschakeld met de vraag over te gaan tot 

fouillering.  

 Indien er effectief drugs worden gevonden, wordt dit beschouwd als betrapping en 

wordt onderstaande procedure gevolgd. 

 

4. Bij betrapping van druggebruik/ drugsbezit 

 

 Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugsbezit of druggebruik op school heeft 

de plicht deze leerling onmiddellijk te begeleiden naar de directie, die de leerling 

hoort. De leerling kan beroep doen op bijstand van een raadsman
5
. 

 De ouders en de drugbegeleider van PISAD worden onmiddellijk verwittigd. De 

leerling wordt gevraagd de gevonden middelen af te geven aan de drugbegeleider in 

aanwezigheid van het personeelslid dat de leerling betrapte. De gevonden middelen 

worden in de daartoe bestemde zakken opgeborgen. De zakken worden dichtgeniet in 

aanwezigheid van de jongere en op het ontvangstbewijs worden de aard en de 

hoeveelheid van de middelen en/of attributen genoteerd .  Dit wordt geparafeerd door 

de jongere en door de drugbegeleider van PISAD. De drugs worden door PISAD 

neergelegd bij de politie. Daar wordt proces-verbaal opgesteld.  In het proces-verbaal 

wordt opgenomen dat een begeleiding door PISAD is opgestart.  Indien de jongere 

weigert, om de drugs en /of de bijhorende attributen te overhandigen, wordt de politie 

ingeschakeld met de vraag over te gaan tot fouillering en inbeslagname. 

 De schooldirectie nodigt de ouders en de leerling
6
 uit voor een gesprek bij 

aangetekend schrijven waarin de mogelijkheid wordt voorzien van bijstand door een 

raadsman. 

 Tijdens dat gesprek wordt de ouders en de leerling gevraagd in te stemmen met een 

begeleidingsplan en de begeleiding bij PISAD actief te ondersteunen. 

 PISAD stelt , in samenspraak met de jongere, de ouders , de schooldirectie en het CLB 

een begeleidingsplan op met contractuele afspraken.  

 

Er wordt ONMIDDELLIJK een tuchtdossier aangelegd en de tuchtprocedure wordt 

opgestart  

Indien de ouders en/of jongere niet akkoord gaan met het voorgestelde begeleidingsplan en 

/of indien het begeleidingsplan niet wordt nageleefd kunnen ze beroep aantekenen bij de 

interne beroepscommissie  (zie ook kadertekst). 

 

 5. Betrapping op dealen 

 

De wetgever verstaat onder dealen:  

 

                                                
5 Het begrip 'raadsman' betekent niet noodzakelijk een advocaat, het kan een door de ouders of jongere 

aangeduide vertrouwenspersoon zijn.  

 
6 Ook bij meerderjarigen die bij hun ouders wonen tenzij de meerderjarige leerling dat om gegronde redenen 

weigert.  
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Het invoeren, vervaardigen, vervoeren, bezitten van een hoeveelheid drugs die de 

kwalificatie “bezit voor eigen gebruik” te boven gaat .  

 

Als school verstaan we onder dealen :  

 

 Het verkopen van illegale middelen, vermeende illegale middelen of legale middelen aan 

een derde voor eigen gebruik of uit winstbejag; 

 Het doorgeven van illegale middelen en/of eigen medicatie in ruil voor geld of goederen 

of zelfs gratis. 

 Het doorgeven van illegale middelen via derden (koerieren). 

 Het in bezit zijn van hoeveelheden illegale middelen die het persoonlijk gebruik 

overstijgen. 

 Het in bezit zijn van hoeveelheden legale middelen, die het persoonlijk gebruik 

overstijgen  (medicatie) zonder aanwijsbare gefundeerde reden. 

 

Dealen is wettelijk niet toegestaan dus, niet in en buiten
7
de school, ook niet tijdens 

buitenschoolse activiteiten.   

Wanneer aangetoond is
8
 dat iemand deze regel overtreedt, wordt volgende werkwijze 

gevolgd: 

 

 Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugsdealen op school heeft de plicht dit 

onmiddellijk te melden aan de directie, die de leerling hoort.. De leerling kan beroep 

doen op bijstand van een raadsman.  

 De ouders, de drugbegeleider van PISAD en de politie worden onmiddellijk  

verwittigd.  

 De tuchtprocedure wordt opgestart en een tuchtdossier wordt aangelegd. 

 Afhankelijk van de ernst van de overtreding (hoeveelheid, soort, leeftijd) volgt een 

tijdelijke verwijdering van de school of een tuchtsanctie van schorsing. 

 

 Wanneer de leerling en de ouders instemmen met een begeleiding door PISAD, stelt 

die in samenspraak met alle betrokken partijen, een begeleidingsplan op met 

contractuele afspraken. Je wordt gedurende deze periode strikt opgevolgd door de 

school en door PISAD waarbij duidelijk moet worden dat de feiten zich niet herhalen.  

Indien je geen medewerking verleent of er is sprake van herhaling van de feiten, is de 

tuchtsanctie definitieve uitsluiting. 

 

Er wordt ONMIDDELLIJK een tuchtdossier aangelegd met aangifte aan de politiediensten 

(zie ook kadertekst). 

 

6. Druggebruik en stageplaatsen, werkplaatsen, brugprojecten 

                                                
7
 Een tuchtsanctie kan uitgesproken worden voor feiten die buiten de school worden gepleegd 

maar raakpunten hebben met het schoolmilieu door de aanwezigheid van andere leerlingen of 

door ruchtbaarmaking op school en indruisen tegen het pedagogisch project van de school.   

 
8 Niet limitatieve opsomming: hetzij door betrapping op heterdaad, hetzij door het vaststellen van hoeveelheden 

van drugs die de gebruikershoeveelheid te boven gaan, hetzij door een bekentenis van de jongere zelf, … 
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Druggebruik
9
 kan het reactie- en waarnemingsvermogen beïnvloeden en niet alleen een 

invloed hebben op de veiligheid en de gezondheid van jou als leerling/stagiair/ werknemer 

maar ook op die van jouw collega‟s-leerlingen/stagiairs/werknemers. 

 

Indien op jouw stage/brugproject/werkplaats/ uiterlijke tekenen worden vastgesteld waardoor 

de invloed van drugs kan vermoed worden, worden veiligheidsmaatregelen genomen en 

disciplinaire maatregelen beoogd.  

De directie van de school wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht. Deze verwittigt de 

drugbegeleider van PISAD. 

De schooldirectie neemt na een gesprek met de leerling contact op met de ouders. Ze nodigt 

de ouders en de leerling uit voor een gesprek bij aangetekend schrijven waarin de 

mogelijkheid wordt voorzien van bijstand door een raadsman.  

 

Stageplaats en brugproject 

De tuchtmaatregelen uitgaande van de school kunnen een onmiddellijke stopzetting van uw 

stage inhouden.  

De disciplinaire maatregelen uitgaande van uw stageplaats/brugproject kunnen een  

onmiddellijke stopzetting van uw stage/brugproject inhouden. 

 

Dit kan het succesvol beëindigen van het lopende schooljaar in het gedrang brengen.  

 

Werkplaats 

 

De orde en tuchtmaatregelen uitgaande van de school kunnen een onmiddellijke stopzetting 

van jouw tewerkstelling inhouden. 

 

De disciplinaire maatregelen uitgaande van de werkgever kunnen zowel de 

tewerkstellingsverplichting, de loonverplichting opschorten als een ontslag om dringende 

redenen uitmaken.   

 

Dit kan het succesvol beëindigen van het lopende schooljaar in het gedrang brengen.  

 

Je bent reeds in begeleiding voor druggebruik  

 

Ben je reeds in begeleiding voor druggebruik dan zal de school in overleg met PISAD 

bepalen of je al dan niet geschikt bent om jouw stage/brugproject/werkplaats te doorlopen.  

Indien uit de risico-analyse blijkt dat je jouw eigen veiligheid en deze van jouw collega-

                                                
9 Onder de term drugs wordt verstaan :die middelen die invloed uitoefenen op het bewustzijn, op het gevoel en 

op de zintuigen en die zowel legaal (nicotine, alcohol, medicatie en dan vooral de psychoactieve geneesmiddelen 

zijnde: pijnstillers, slaap - en kalmeringsmiddelen, antidepressiva, vluchtige stoffen,… ) als illegaal als 

genotsmiddel gebruikt worden. 

 

het kan een door de ouders of jongere aangeduide vertrouwenspersoon zijn 
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leerlingen/werknemers in het gedrang brengt, zal je tijdelijk maximaal voor dat schooljaar 

niet meer toegelaten  worden tot de stageplaats/brugproject/werkplaats.   

 

 

Let op !!!! 

 

Bij niet aanvaarden van een begeleidingsplan of indien je de voorwaarden binnen het 

aanvaarde begeleidingsplan met PISAD niet naleeft, wordt door PISAD een feedback 

verstuurd naar de school. 

 

Op basis van deze feedback neemt de school de in het schoolreglement voorziene orde- en 

tuchtmaatregelen. Uitsluiting van de buitenschoolse activiteiten, onmiddellijke stopzetting 

van uw stage/brugproject of tewerkstelling behoort tot de mogelijkheden, zoals voorzien in 

het stagereglement. 

De school doet aangifte bij de politiediensten.  

 

De politiediensten maken het proces-verbaal over aan het parket dat naargelang van de  

inhoud van het dossier, oordeelt welk gevolg eraan gegeven wordt. Dit kan zijn een  

doorverwijzing naar PISAD of een vordering voor de jeugdrechter.  

 
Indien er sprake is van drugsdealen en druggerelateerde criminaliteit doet de school 

aangifte bij de politiediensten.  Op basis van het proces-verbaal zet het parket onmiddellijk de 

vervolging in met verschijning voor de jeugdrechter.  

 

Het informatieblad( doel en organisatie van het begeleidingstraject, betrokken organisaties, 

rechten van de jongere en directe omgeving, situaties waarin kan overwogen worden deze 

rechten tijdelijk te beperken en klachtenregeling) wordt in bijlage ingesloten bij het 

schoolreglement.  
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7 Het laboratoriumreglement 

1. Het grootste gevaar in de schoollaboratoria ben je zelf! Je vormt een groot gevaar voor 

jezelf en je omgeving als je te onwetend of te slordig werkt in het schoollab. Besef dit 

heel goed, want je zal zelf het belangrijkste slachtoffer zijn van je foutief gedrag. 

2. Betreed nooit het schoollab zonder toelating. Bij groepswerk wordt van jou de nodige 

discipline geëist: te veel lawaai vermindert de concentratie en de prestaties aanzienlijk. 

Je kan ook rustig van gedachten wisselen. 

3. Je bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat je in je groep gebruikt. Als je er 

onzorgvuldig mee omspringt, kan van jou een financiële vergoeding gevraagd worden. 

4. Je begint niet hals over kop aan een taak, je luistert naar de richtlijnen van je leerkracht. 

5. Het is verboden andere proeven te doen dan deze door de leerkracht aangeduid. Het 

gebruik van puntige en scherpe voorwerpen is strikt verboden in het laboratorium. 

6. Werk steeds met droge handen. 

7. Breng nooit iets in je mond in het schoollab. Indien je toch iets in je mond krijgt, spuw 

het dadelijk uit en spoel onmiddellijk na met veel water. 

8. Krijg je een brandwonde of een spat van een stof op je huid of in je ogen, spoel dan 

onmiddellijk met veel water. 

9. Loop nooit in het schoollab en ga nooit overhaast te werk. 

10. Neem nooit iets weg zonder toelating in het schoollab. 

11. Gooi nooit iets weg behoudens op de daartoe voorziene plaatsen. Laat geen vreemde 

voorwerpen rondslingeren  in het schoollab. 

12. Bij het schakelen van elektrische toestellen en spanningsbronnen ga je doordacht te 

werk:  

 kies het juiste stopcontact 

 er wordt niet geduld dat vier handen tegelijkertijd één toestel hanteren. 

13. Elk toestel dat in werking is, wordt voortdurend in het oog gehouden. 

14. Water- en gaskranen worden niet onbenut opengelaten. 

15. Plaats nooit flessen en toestellen op de tafelrand. Flessen en/of potten met chemische 

producten laat je nooit openstaan. 

16. Bij het aansteken van een bunsenbrander wordt de luchttoevoer gesloten en pas daarna 

wordt de vlam geregeld. 

17. Bij het inslaan van de vlam wordt de gaskraan gesloten. 
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18. Een bunsenbrander wordt aangestoken met een lucifer, nooit vuur doorgeven van de ene 

bunsenbrander aan de andere, ook niet met een prop brandend papier. 

19. Wanneer je iets opwarmt, moet je steeds kleine hoeveelheden gebruiken en je aandacht 

volledig bij het opwarmen houden. Kijk nooit rechtstreeks in de opening van de 

proefbuis, beker of ander recipiënt. Richt de opening van proefbuizen en recipiënten 

nooit naar jezelf of naar iemand anders. De proefbuis in de vlam wordt steeds in 

beweging gehouden. 

20. Meld onmiddellijk alle ongevallen en technische defecten aan je leerkracht. 

21. Draag steeds veiligheidsbril nr.  ........  (Practicum Chemie). 

22. Lange haren moeten worden samengebonden. Loshangende sjaals, dassen, overjassen en 

andere kledij kunnen ernstige gevaren opleveren. Bescherm jezelf met aangepaste kledij. 

Gebruik geen haarlak net voor je in het schoollab gaat werken. 

23. Tijdens de leerlingenpractica chemie draag je steeds een witte laboratoriumjas met lange 

mouwen. In het begin van het schooljaar wordt gecontroleerd of je naam in je schort 

aangebracht is. 

24. Bij het eindigen van de proeven wordt de werktafel degelijk gereinigd en het gebruikte 

materiaal wordt op de juiste plaats teruggelegd. Kasten en laden worden gesloten. 

25. Alle vast afvalmateriaal o.a. gebruikte lucifers, filtreerpapier, e.a. wordt in de vuilnisbak 

weggegooid. 

26. Papier in de papierbak. Gebroken glas wordt in de speciale glasbak gegooid. 

27. Wie zich in een bepaalde les niet aan afspraken houdt, mag geen laboratoriumwerk 

uitvoeren. 

28. Was steeds je handen voor het verlaten van het lab. 
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8 Reglement lessen LO 

8.1 Deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding 

8.1.1. Ministeriële verplichting 

Het vak lichamelijke opvoeding behoort tot de basisvorming en moet door elke leerling(e), 

die een wettig getuigschrift wil halen, worden gevolgd. 

Indien om medische redenen niet op actieve wijze kan worden deelgenomen aan de lessen, 

kunnen de betrokken leerlingen vervangtaken opgelegd krijgen. Er moet een medisch attest 

worden voorgelegd. 

In bijzondere gevallen kan de klassenraad overgaan tot uitzonderlijke maatregelen, zie hoger 

8.1.2. Toepassing in onze school 

 Het bijwonen van de les 

Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de lesactiviteiten wonen in principe de lessen 

bij en blijven onder toezicht van de leerkracht. 

Zij volgen de lesinstructies zodat zij bij een volgende les kunnen inpikken. 

Ook in de zwemles zijn de leerlingen aanwezig. Maar leerlingen die een doktersattest 

voorleggen waarop uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij om gezondheidsredenen 

minimaal gedurende 1 maand niet mogen zwemmen, blijven op school. 

 Vervangtaken 

Rekening houdend met de voorschriften van het medische attest en met de duur van het 

niet actief deelnemen aan de lessen, worden door de leerkrachten vervangtaken gegeven. 

De evaluatie van deze taken wordt verrekend in de eindevaluatie voor het vak. 

 minder dan 1 maand: de leerlingen worden zoveel mogelijk ingeschakeld in het 

lesgebeuren. Ze 

o helpen waar mogelijk bij de oefeningen, 

o helpen bij plaatsen/opbergen materiaal, 

o helpen bij tijdsopnames/afstanden, scorenotering, enz… 

o zijn scheidsrechter … 

 meer dan 1 maand: idem als a) en in afspraak met de leerling(e) wordt een 

vervangtaak voorgesteld i.v.m. sport/hygiëne. De grootte van het werk is 

afhankelijk van de periode van niet-deelname. 

In bijzondere gevallen kan de klassenraad overgaan tot uitzonderlijke maatregelen, zie 

hoofdstuk 2, rubriek 1.4.9. 

8.1.3. Veiligheid 

De leerlingen dragen de voorgeschreven sportkledij. 

Het dragen van o.m. horloges, kettingen, ringen, pols- en enkelbandjes, oorringen … is 

om veiligheidsredenen verboden. 

Lange haren moeten vastzitten (elastiekje) zonder hierbij grote, hinderende spelden te 

gebruiken. 
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Discipline en aandacht bij het opvolgen van de richtlijnen van de leerkracht zijn 

noodzakelijk om ongevallen te voorkomen. 

8.1.4. Kledij 

Gerief 

 Zwemmen: een zelf aangekochte zwembroek voor de jongens of een ééndelig 

badpak voor de meisjes. 

 Turnen, sport: goede sportschoenen: (met kleurvaste zool), witte kousen, T-shirt 

en sportbroek worden aangekocht op school 

Orde 

 Naamtekenen: T-shirt en broek worden met de volledige naam getekend. 

 Meenemen: na elke les wordt om hygiënische redenen het gerief meegenomen 

naar huis. 

8.2 Verplaatsing naar een andere locatie 

 Om de lessen LO in een groter comfort te laten doorgaan, zijn de twee uren LO voor de 

leerlingen van de tweede en derde graad in één blok voorzien. Deze lessen gaan door in 

de sportzaal van de school, de stedelijke sporthal, het sportkot te Leupegem of het 

zwembad. De leerkracht LO meldt de leerlingen welke regeling voor hen van toepassing 

is. 

 Indien de verplaatsing gebeurt met de bus houden we ons aan de veiligheidsregels, we 

dragen dan ook de gordel indien de bus is uitgerust met gordels. Ook de elementaire 

regels van de hoffelijkheid worden nageleefd.  

 Voor een efficiënte tijdsbesteding verplaatsen de leerlingen zich met de fiets naar de drie 

externe locaties. Leerlingen die wat verder van de school wonen, spreken met een vriend 

/ vriendin af om een fiets te kunnen gebruiken. Deze leerlingen geven de naam door aan 

de leerkracht LO die zo een lijst bijhoudt. Men kan ook een fiets van de school gebruiken 

tegen 2 euro per beurt. 

 Iedereen verzamelt eerst op school, waar de aan- of afwezigheden worden opgenomen. 

Op het teken van de begeleidende leerkracht vertrekken de leerlingen daarna in groep 

naar de aangeduide plaats. Deze verplaatsing valt volledig onder de 

schoolverzekering. Op de weg respecteren zij de wegcode en nemen steeds de kortste 

weg. Ook de terugrit gebeurt in groep. 

 

8.3 Verantwoordelijkheid van de leerling 

 De leerling blijft verantwoordelijk wanneer hij of zij een fiets van de school gebruikt. 

Concreet betekent dit dat bij opzettelijke schade van de fiets de financiële gevolgen op de 

leerlingen kunnen verhaald worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de directie. Onder 

opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: schade toebrengen, graffiti, remmen 

beschadigen , banden beschadigen, enz….   De leerling is ook verantwoordelijk voor de 

sleutel waarmee de fiets wordt beveiligd.
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9 Reglement TO 

9.1 Preventie 

1. Loop of roep nooit in onze klas. 

2. Gebruik telkens een veiligheidsbril bij het boren of bij bewerkingen die de ogen 

kunnen verwonden, draag hierbij nooit loshangende kledij, geen sjaal, armbanden of 

ringen. 

3. Lange haren bind je samen. 

4. Voer nooit handelingen uit die door de leerkracht nog niet zijn voorgedaan. 

5. Elke onregelmatigheid meld je onmiddellijk aan de leerkracht. 

6. Laat elke wonde, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen. Verwittig de leerkracht. 

7. Een toestel in werking mag je nooit verlaten. 

8. Zorg steeds voor orde aan je werktafel. 

9.2 Regels 

1. Iedere leerling(e) werkt alleen op de hem/haar toegewezen plaats. 

2. Elke leerling(e) krijgt gereedschap van de school, waar hij/zij gedurende de les zelf 

of in groep verantwoordelijk voor is. 

3. De klas wordt pas verlaten nadat de leerkracht de toelating gegeven heeft. 

4. Op het einde van een (praktijk)les wordt de klas netjes achtergelaten. 

5. Wanneer leerlingen samenwerken mag er enkel “zacht gepraat” worden. 

6. Elke leerling(e) toont respect voor zijn persoonlijk gereedschap en voor het 

gereedschap en de toestellen van de school. 

7. Elkeen draagt verantwoordelijkheid voor de orde en netheid en de veiligheid binnen 

het vaklokaal. 

8. Voer geen onveilige of gevaarlijke handelingen uit. 

9. Werk nooit op 230 V spanning zonder toestemming. 

10. Voor informatietechnologie werk je steeds op 6 V veiligheidsspanning. 

11. Let op de polariteit van de spanningsbron bij het gebruik van de paneeltjes voor 

informatietechnologie. 
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10 Reglement ICT 

Dit reglement is bedoeld voor alle leerlingen van SBC en bevat de voorwaarden waaronder ze 

van de netwerkfaciliteiten op school gebruik kunnen maken. 

 

10.1 Welke netwerkfaciliteiten staan ter beschikking van de leerling? 
 

Ten eerste, de apparatuur in (PC-)klassen en OLC‟s. 

Hieronder verstaan we: PC‟s, laptops, beamers en alle randapparatuur zoals muizen, 

koptelefoons, luidsprekers, printers, scanners en digitale camera. 

Ten tweede, faciliteiten zoals: 

 een gebruikersnaam met wachtwoord die toegang verleent tot het schoolnetwerk; 

 daaraan gekoppeld 5MB schijfruimte op de schoolserver; 

 een smartschool-gebruikersnaam met wachtwoord; 

 verschillende geïnstalleerde softwarepakketten; 

 toegang tot Internet. 

 

10.2 Onder welke voorwaarden kunnen deze netwerkfaciliteiten gebruikt 

worden? 
 

Algemeen: het gebruik ervan is enkel bedoeld voor schooldoeleinden en veronderstelt het 

nodige respect. 

Meer specifiek, 

1. Ten aanzien van de apparatuur: 

 Er wordt met zorg omgegaan met de apparatuur zodat er geen schade wordt 

aangebracht. Dit is van groot belang bij het transport van materiaal. 

 Er wordt niets ontvreemd. 

 Er wordt niet gegeten noch gedronken bij de apparatuur. 

 

2. Wat betreft de andere faciliteiten: 

 Gebruikersnaam en smartschool-account met bijhorend wachtwoord zijn 

persoonlijk en worden niet doorgegeven aan anderen. 

 De leerling houdt zich aan de netiquette (of gewenst internetgedrag). Dit wil o.a. 

zeggen dat: 

o de digitale communicatie met leerkrachten in een correcte taal gebeurt; 

o er geen pornografische, racistische of andere onacceptabele websites 

bezocht worden, noch bestanden met dergelijke inhoud gedownload 

worden; 

 De leerling zorgt ervoor dat hij geen virussen verspreidt (bijv. door gebruik van 

eigen besmette externe media zoals USB-stick, CD-Rom, ... of via e-mail). 

 De leerling installeert geen programma‟s. 

 De leerling gaat niet nodeloos berichten versturen met als doel het netwerk te 

belasten.  

 De leerling stoort een andere gebruiker niet. 

 De leerling breekt niet in in de server (m.a.w. hackt niet). 

 Er worden geen spelletjes gespeeld en er wordt niet gechat. 
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10.3 Wat bij misbruik van deze netwerkfaciliteiten, d.i. het schenden van 

bovenstaande voorwaarden? 

Meldpunt voor elk misbruik is het OLC2. Daar spreekt men de ICT-coördinator of de OLC-

beheerder aan, verder kortweg “beheerder” genoemd. Dit kan eventueel ook via de leerkracht 

als tussenpersoon. 

De beheerder beschikt over middelen om misbruik te constateren: 

 op de server worden allerlei digitale logbestanden bijgehouden waarmee gedragingen op 

het schoolnetwerk kunnen achterhaald worden,  

 de beheerder kan indien nodig de inhoud van de persoonlijke schijfruimte controleren. 

In geval van misbruik kan een sanctie volgen. De directie,  in samenspraak met de beheerder, 

zal deze sanctie bepalen. Mogelijke sancties zijn: 

 de toegang ontzeggen van de betrokken leerling tot de netwerkfaciliteiten gedurende een 

zekere tijd, 

 strafstudie, 

 vergoeding van aangebrachte schade. 

10.4 De functie van het OLC2  

Zoals hierboven reeds gesteld fungeert het OLC2 als centraal meldpunt voor misbruiken maar 

de functie ervan is veel ruimer. 

Men kan in het OLC2 terecht voor: 

 het werken aan een taak tijdens de middagpauze mits toelating van de leerkracht via een 

beschrijving met paraaf in de agenda, 

 het opvragen van persoonlijke gegevens (gebruikersnamen, wachtwoorden), het 

eventueel wijzigen ervan en het bijvragen van schijfruimte, 

 het ontgrendelen van laptops wanneer een vorige gebruiker niet correct heeft afgemeld, 

 het afdrukken van documenten (aan 5eurocent per blad), 

 het melden van schade, ontbrekend materiaal, defecten, software die niet werkt ..., 

 het ontlenen van materiaal voor schooldoeleinden. 

10.5 Reglement voor het gebruik van de computerklassen. 
1. Leerlingen betreden of blijven nooit alleen in een computerlokaal zonder begeleiding. 

2. Leerlingen hebben een vaste plaats. De leerkracht houdt bij op welke plaats welke 

leerling heeft plaatsgenomen. Voor klassen die regelmatig in bepaalde computerlokalen 

les hebben, maakt de leerkracht een vast schema op. Voor klassen die slechts sporadisch 

gebruik maken van een computerklas, kan men de leerlingen laten plaatsnemen bij de 

computer met het nummer dat overeenstemt met het eigen klasnummer. 

3. De leerlingen zullen gebreken of zichtbare schade onmiddellijk (bij het begin van de les) 

melden aan de verantwoordelijke leerkracht. 

4. Na ieder lesuur worden de computers door iedere leerling afzonderlijk afgemeld. De 

verantwoordelijke leerkracht zal erop toezien dat dit op een correcte manier gebeurt. 

5. Op het einde van de dag, wanneer de computers niet meer door anderen gebruikt worden, 

zal de leerling zijn computer volledig afsluiten. Op dit moment wordt eveneens het 

scherm uitgeschakeld. De verantwoordelijke leerkracht zal erop toezien dat dit op een 

correcte manier gebeurt. 

6. De verantwoordelijke leerkracht die als laatste het computerlokaal verlaat, zal zorgen dat 

de elektriciteitsvoorziening van de computers wordt uitgeschakeld door de 

hoofdschakelaar uit te zetten. 
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7. Alle bestanden en mappen worden correct geplaatst in de mappenstructuur op het 

netwerk en binnen Smartschool. Foutief geplaatste bestanden en mappen alsook 

persoonlijke bestanden (.mp3,...) worden systematisch verwijderd. 

8. Leerlingen werken enkel met de bestanden en mappen van het netwerk, voeren slechts de 

handelingen uit die door de leerkracht worden opgelegd en/of toegestaan. Leerlingen 

mogen de bestanden en mappen van andere leerlingen niet wijzigen of wissen. 

9. Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk, binnen Smartschool of op andere 

informatiedragers zijn steeds toegankelijk voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie. 

Leerlingen kunnen zich niet beroepen op het recht op privacy om bepaalde gegevens niet 

te laten zien. 

10. Logboekgegevens van servers, pc's en Smartschool worden ter controle gebruikt. 

11. Er wordt enkel nieuwe software op de pc's geïnstalleerd met de toestemming en onder 

toezicht van de ICT-coördinator. 

12. Er wordt geen software gedownload. Dit kan enkel met de toestemming en onder toezicht 

van de ICT-coördinator. 

13. Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...) 

af te koppelen of te verplaatsen. Spreek hiervoor de ICT-coördinator aan. 

14. Leerlingen melden een defect dadelijk aan hun leerkracht. Geen enkele leerling - hoe 

deskundig ook - onderneemt iets op eigen houtje. 

15. Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden. Als 

bij toeval toch dergelijke beelden of berichten worden opgeroepen, wordt dit 

onmiddellijk aan de leerkracht gemeld. 

16. Elke toepassing die de leerling realiseert - voor zichzelf of ten opzichte van derden - in 

verband met school of met kennis die via de school kan verworven zijn, is vrij van 

pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud. Ze beantwoordt aan 

alle elementen van de wet op de privacy en van de wet op het auteursrecht. Ze bevat geen 

informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen. 

17. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten die via het 

schoolnetwerk verstuurd worden. 

18. Bij opzettelijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen 

verhaald worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. 

Onder opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade 

toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het 

systeem met virussen, het wissen of wijzigingen van instellingen en van de software,... 

19. Bij overtreding kan de leerling tijdelijk gebruik van de computerinfrastructuur, internet of 

Smartschool worden ontzegd (ook tijdens de informaticalessen). Desgevallend hoort de 

directie de leerling en neemt hieromtrent een definitieve beslissing. 

20. Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen. 
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10.6 Eindgebruikersovereenkomst Smartschool 

(Inbreuken kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.) 

1. De gebruiker neemt hierbij kennis van de regels van gebruik van de Software. Deze 

regels zijn niet limitatief. 

2. De Software mag enkel aangewend worden voor intern gebruik en mag op geen 

enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter 

beschikking gesteld worden van derden. De gebruiker verbindt zich tot volledige 

geheimhouding van alle informatie die zij over of met betrekking tot Smartbit en de 

Software verwerft bij de totstandkoming van deze overeenkomst. De gebruiker heeft 

niet het recht om wijzigingen aan de Software aan te brengen noch om de Software te 

gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding. 

3. De gebruiker zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en 

zorgvuldige gebruiker mag verwacht worden. De gebruiker stelt zijn 

Smartschoolbeheerder  (F Degroote, M Uyttebroek) zo spoedig mogelijk schriftelijk 

op de hoogte van elke wijziging van relevante gegevens. 

4. De gebruiker staat zelf in voor:  

o zijn persoonlijke geheime toegangscode; 

o het virusvrij houden van de bestanden; 

o de zelfaangemaakte informatie; 

o de voor het gebruik van de Software noodzakelijke hardware en software nl. 

minstens een PC met Internet Explorer 6.0 of Firefox 1.5, Camino 1.0 of 

hoger, Pentium II 500 MHz, 256 MB Ram, XGA beeldkaart 1024 x 768 pixels. 

(Smartbit bvba verwittigt de gebruiker op de startpagina wanneer deze 

software dient te worden aangepast voor een optimale functionering.) 

5. De gebruiker onthoudt zich ervan overige gebruikers te hinderen en schade te 

berokkenen aan het systeem. Het is de gebruiker verboden processen of programma‟s 

– al dan niet via het systeem – te starten waarvan de gebruiker weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat dit de overige gebruikers directe of indirecte hinder of schade kan 

toebrengen. De gebruiker is verplicht alle directe en indirecte schade die zij/hij door 

opzet, schuld of nalatigheid toebrengt, te vergoeden. 

6. Het is Smartbit toegestaan om een gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het 

platform te ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing. Ook zal Smartbit de 

logboeken ter beschikking stellen van de klant of het gerecht als deze hierom vraagt. 

7. Als een gebruiker inbreuk pleegt op auteursrechtelijke werken (bijvoorbeeld het 

verspreiden van illegale MP3‟s, videobestanden en dergelijke) zal Smartbit de klant en 

de Belgische Federale Politie (Federale Computer Crime Unit) hiervan op de hoogte 

brengen. Smartbit zal altijd de volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. 

8. Het is de gebruiker niet toegelaten het systeem te gebruiken voor handelingen en 

gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette of 

de doeleinden van de software. Hieronder vallen ondermeer, maar niet uitsluitend, de 

navolgende handelingen en gedragingen:  

o pogingen tot inbraak in het netwerk, het platform of andere door Smartbit 

verstrekte diensten waarvoor er geen toestemming is; 

o virussen uploaden binnen het platform; 

o acties ondernemen die de integriteit en de continuïteit van de diensten 

ondermijnen; 

o spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met 

dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen groepen op het 
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internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam 

begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een 

website, e-mail adres of andere dienst bij Smartbit; 

o het is verboden berichten, zowel direct als indirect, aan andere gebruikers of 

groepen verbruikers te verzenden met discriminerende, opruiende, 

aanstootgevende of bedreigende inhoud; 

o het is verboden informatie die in strijd is met de wet of de goede zeden (o.a. 

pornografisch materiaal), informatie die de goede naam van de organisatie 

aantast, informatie die een discriminerend, racistisch, aanstootgevend, 

opruiend, of bedreigend karakter heeft, vast te leggen en te verspreiden evenals 

in de openbaarheid te brengen; 

o het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins 

handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; 

o hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of 

computersystemen; 

o de software te kopiëren of lokaal te bewaren; 

o aanmelden op Smartschool via een computer die fungeert als open proxy 

9. Gebruik van het berichtensysteem:  

o Het gebruik van de aan de gebruiker op persoonlijke titel ter beschikking 

gestelde berichtenbox of account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Ten aanzien van de gebruikersnaam en wachtwoord is strikte geheimhouding 

verplicht. De gebruiker dient alle redelijke maatregelen ter beveiliging van zijn 

gebruikersnaam en wachtwoord te treffen. 

o Het is de gebruiker niet toegestaan een niet voor hem geldende account te 

gebruiken. 

o Het is de gebruiker niet toegestaan berichten op enigerlei wijze te vervalsen of 

te manipuleren. 

o Het is de gebruiker niet toegestaan voor andere gebruikers bestemde berichten 

te lezen, kopiëren, wijzigen of te verwijderen. 

o Het is de gebruiker niet toegestaan om massaal ongewenste berichten (spam) te 

versturen via het berichtensysteem.  

o De gebruiker zal bij constatering van misbruik van zijn gebruikersnaam of 

wachtwoord de Smartschoolbeheerder hiervan onverwijld in kennis stellen. 

o Het is verboden berichten, zowel direct als indirect, aan andere gebruikers of 

groepen gebruikers te verzenden met discriminerende, opruiende, 

aanstootgevende of bedreigende inhoud. 

De gebruiker zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet voor commerciële doeleinden 

gebruiken. 
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11 Reglement excursie Parijs 

1. Het welslagen van de excursie hangt niet alleen af van de voorbereiding door de 

reisleiding, maar ook en vooral van de houding van de groepsleden. Daarom vragen we 

je aandacht voor enkele belangrijke punten uit het reisreglement.  

2. De reis naar Parijs is op de eerste plaats een studiereis. Diverse uitstappen en bezoeken 

vormen er een belangrijk onderdeel van. Leerkrachten en gidsen proberen excursies  
boeiend te houden, wij verwachten dan ook aandacht als er uitleg gegeven wordt, op de 

bus of op de plaats die we in groep bezoeken. In kerken en musea respecteren we de 

stilte. 

3. Wij gedragen ons altijd gedisciplineerd en verantwoordelijk. Op geen enkel moment 

kunnen de begeleiders aansprakelijk gesteld worden voor leerlingen van wie het gedrag 

niet te verantwoorden is. Het schoolreglement i.v.m. gedrag, kledij, voorkomen en 

houding geldt ook op reis ongewijzigd.  

4. Het succes van de reis staat of valt met stiptheid. Wij houden ons stipt aan de afspraken. 
Dit houdt in: op het afgesproken uur opstaan en tijdig in de eetruimte aanwezig zijn, bij  

uitstappen op tijd aan de bus zijn, stipt inladen van bagage bij het vertrek van of naar 

het hotel, behoorlijk  ontruimen van de kamers, uur van verzamelen  bij bezoeken en 

wandelingen respecteren, correct gedrag op vrije momenten en tijdens maaltijden, rustig 

de kamer betrekken voor het slapengaan, de nachtrust respecteren. Wie die afspraken 

met de voeten treedt, brengt het welslagen van de hele reis in het gedrang. 

5. De persoonlijke aansprakelijkheid van de leerling (bij schadeclaims) is in geen enkel 

geval in de schoolverzekering opgenomen, de ouders zijn verantwoordelijk. De ouders 
van leerlingen die overlast bezorgen, worden onmiddellijk gecontacteerd. 

6. Uitstappen. Tijdens uitstappen en museabezoek verlaat niemand de groep zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de reisleiding. Op vrije momenten (maaltijden, 

ontspanning, vrij stadsbezoek, avonden) blijven  leerlingen best altijd in groepjes van 

minimum 2, 3 personen. Een schoolreis is een sociaal gebeuren, niemand trekt er in zijn 

eentje op uit !!  

7. Hotel. Een goede nachtrust is onontbeerlijk. Jong zijn betekent niet dat je „s nachts door 

lawaai of baldadigheden, de rust van andere mensen verstoort. Amuseer je, maar niet 
ten koste van anderen - reisgenoten, reisleiding, andere hotelgasten of bezoekers. 

Respecteer iedereen. In hotels geldt opnieuw onze gedragscode van voornaamheid en 

hoffelijkheid: wij eten op een fatsoenlijke manier en gedragen ons als voorname 

hotelgasten. Wij zijn beleefd tegenover het hotelpersoneel. Aan de receptie, in salons of 

hotelbars liggen we niet in zetels en zitten we niet op de grond.  

8. De kamerverdeling wordt gerespecteerd: iedereen  slaapt op de toegewezen kamer. 

Jongens en meisjes slapen altijd apart. Personen vreemd aan de groep krijgen nooit 

toegang tot de kamer.  

In de hotelkamers wordt niet gerookt en wordt geen alcohol gebruikt. 

Voldoende nachtrust is absoluut nodig om van de reis te kunnen genieten. Dagelijks 

zal een uur afgesproken worden waarop alle leerlingen op hun kamer moeten zijn.  

Wij verwachten dat het een half uur later op de hotelkamers volkomen stil is. Na dit 

afgesproken uur blijft men op de kamer. Er worden geen "nachtelijke feestjes" 
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gehouden. Wij dulden in geen geval dat leerlingen andere kamers bezoeken.  

Wij telefoneren „s avonds niet naar andere leerlingen en hotelgasten. 

Wij houden de kamers netjes, brengen uiteraard geen schade aan en laten alles 

onberispelijk achter.  

De begeleiders worden, op hun verzoek, steeds binnen gelaten op de kamers. Er kan 

altijd gevraagd worden aan de leerling om zijn bagage te openen in het bijzijn van de 

reisleiding. 

 

9. Bus:In de bus houden we ons aan de veiligheidsregels, we dragen dan ook de gordel 

indien de bus is uitgerust met gordels. Ook de elementaire regels van de hoffelijkheid 

worden nageleefd. We gedragen ons fatsoenlijk en spreken de chauffeurs correct aan. Er 

wordt niet gerookt en ook geen alcohol gedronken; vuilnis wordt in zakjes gedeponeerd; 

we houden de bus dus netjes. Wij helpen bij het in- en uitladen van de bagage. Bewaar 

in je grote koffer geen voorwerpen die je overdag nodig hebt (identiteitskaart, geld, 

fototoestel, reisgids, …)   

10. Het gebruik, het bezit en het doorgeven of verhandelen van alcoholhoudende dranken is 

verboden op school, op weg van en naar de school en dus ook bij buitenschoolse 

activiteiten: (dag)uitstappen, stages en werkopdrachten, … De directie kan uitzonderlijk 

een tijdelijk en kort gelegenheidsgebruik van alcoholische dranken toestaan. 

11. Roken. Er kan alleen gerookt worden tijdens momenten die door de reisleiding als vrije 

momenten beschouwd worden. Uit veiligheidsoverwegingen is roken op de hotelkamer 

en op de bus uiteraard strikt verboden. 

12. Drugs. Bezit, gebruik en aanschaf van elke vorm van drugs zijn vanzelfsprekend 
verboden, dit zowel voor minderjarige als voor meerderjarige leerlingen. We wensen er 

hier nog eens uitdrukkelijk op te wijzen dat de wetgeving in de Europese landen 

hierover zeer duidelijk is. Eventuele financiële gevolgen voor het overtreden van die 

wetgeving worden volledig door de betrokkene of de ouders gedragen. De lokale politie 

kan zelfs de komst van de ouders vragen. 

13. Overtreding van deze afspraken leidt tot kamerarrest en orde- of tuchtmaatregelen zoals  

voorzien in het schoolreglement.   
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12  Reglement reis Barcelona 

1. Het welslagen van de reis hangt niet alleen af van de voorbereiding door de reisleiding, 
maar ook en vooral van de houding van de groepsleden. Daarom vragen we je aandacht 

voor enkele belangrijke punten uit het reisreglement.  

2. Deze reis is op de eerste plaats een studiereis. Diverse uitstappen en bezoeken vormen 

er een belangrijk onderdeel van. Leerkrachten en gidsen proberen excursies  boeiend te 

houden, wij verwachten dan ook aandacht als er uitleg gegeven wordt, op de bus of op 

de plaats die we in groep bezoeken. In kerken en musea respecteren we de stilte. 

 

3. Wij gedragen ons altijd gedisciplineerd en verantwoordelijk. Op geen enkel moment 
kunnen de begeleiders aansprakelijk gesteld worden voor leerlingen van wie het gedrag 

niet te verantwoorden is. Het schoolreglement i.v.m. gedrag, kledij, voorkomen en 

houding geldt ook op reis ongewijzigd.  

 

4. Het succes van de reis staat of valt met stiptheid. Wij houden ons stipt aan de afspraken. 

Dit houdt in: op het afgesproken uur opstaan en tijdig in de eetruimte aanwezig zijn, bij  

uitstappen op tijd aan de bus zijn, stipt inladen van bagage bij het vertrek van of naar 
het hotel, behoorlijk  ontruimen van de kamers, uur van verzamelen  bij bezoeken en 

wandelingen respecteren, correct gedrag op vrije momenten en tijdens maaltijden, rustig 

de kamer betrekken voor het slapengaan, de nachtrust respecteren. Wie die afspraken 

met de voeten treedt, brengt het welslagen van de hele reis in het gedrang. 

 

5. De persoonlijke aansprakelijkheid van de leerling (bij schadeclaims) is in geen enkel 

geval in de schoolverzekering opgenomen, de ouders zijn verantwoordelijk. De ouders 

van leerlingen die overlast bezorgen, worden onmiddellijk gecontacteerd. 

 

6. Uitstappen. Tijdens uitstappen en museabezoek verlaat niemand de groep zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de reisleiding. Op vrije momenten (maaltijden, 

ontspanning, vrij stadsbezoek, avonden) blijven  leerlingen best altijd in groepjes van 

minimum 2, 3 personen. Een schoolreis is een sociaal gebeuren, niemand trekt er in zijn 

eentje op uit !!  

 

7. Hotel. Een goede nachtrust is onontbeerlijk. Jong zijn betekent niet dat je „s nachts door 

lawaai of baldadigheden, de rust van andere mensen verstoort. Amuseer je, maar niet 

ten koste van anderen - reisgenoten, reisleiding, andere hotelgasten of bezoekers. 
Respecteer iedereen. In hotels geldt opnieuw onze gedragscode van voornaamheid en 

hoffelijkheid: wij eten op een fatsoenlijke manier, en gedragen ons als voorname 

hotelgasten. Wij zijn beleefd tegenover het hotelpersoneel. Aan de receptie, in salons of 

hotelbars liggen we niet in zetels en zitten we niet op de grond.  
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8. De kamerverdeling wordt gerespecteerd: iedereen  slaapt op de toegewezen kamer. 

Jongens en meisjes slapen altijd apart. Personen vreemd aan de groep krijgen nooit 

toegang tot de kamer.  

In de hotelkamers wordt niet gerookt en wordt geen alcohol gebruikt. 

Voldoende nachtrust is absoluut nodig om van de reis te kunnen genieten. Dagelijks zal 

een uur afgesproken worden waarop alle leerlingen op hun kamer moeten zijn.  Wij 

verwachten dat het een half uur later op de hotelkamers volkomen stil is. Na dit 

afgesproken uur blijft men op de kamer. Er worden geen "nachtelijke feestjes" 
gehouden. Wij dulden in geen geval dat leerlingen andere kamers bezoeken.  

Wij telefoneren „s avonds niet naar andere leerlingen en hotelgasten. 

Wij houden de kamers netjes, brengen uiteraard geen schade aan en laten alles 

onberispelijk achter.  

De begeleiders worden, op hun verzoek, steeds binnen gelaten op de kamers. Er kan 

altijd gevraagd worden aan de leerling om zijn bagage te openen in het bijzijn van de 

reisleiding. 

 

9. Bus: In de bus houden we ons aan de veiligheidsregels, we dragen dan ook de gordel 

indien de bus is uitgerust met gordels. Ook de elementaire regels van de hoffelijkheid 

worden nageleefd We gedragen ons fatsoenlijk en spreken de chauffeurs correct aan. Er 

wordt niet gerookt en ook geen alcohol gedronken; vuilnis wordt in zakjes gedeponeerd; 

we houden de bus dus netjes. Wij helpen bij het in- en uitladen van de bagage. Bewaar 

in je grote koffer geen voorwerpen die je overdag nodig hebt (identiteitskaart, geld, 

fototoestel, reisgids, …)   

  

10. Het gebruik, het bezit en het doorgeven of verhandelen van alcoholhoudende dranken is 

verboden op school, op weg van en naar de school en dus ook bij buitenschoolse 

activiteiten: (dag)uitstappen, stages en werkopdrachten, … De directie kan uitzonderlijk 

een tijdelijk en kort gelegenheidsgebruik van alcoholische dranken toestaan. 

 

11. Roken. Er kan alleen gerookt worden tijdens momenten die door de reisleiding als vrije 

momenten beschouwd worden. Uit veiligheidsoverwegingen is roken op de hotelkamer 
en op de bus uiteraard strikt verboden. 

 

12. Drugs. Bezit, gebruik en aanschaf van elke vorm van drugs zijn vanzelfsprekend 

verboden, dit zowel voor minderjarige als voor meerderjarige leerlingen. We wensen er 

hier nog eens uitdrukkelijk op te wijzen dat de wetgeving in de Europese landen 

hierover zeer duidelijk is. Eventuele financiële gevolgen voor het overtreden van die 

wetgeving worden volledig door de betrokkene of de ouders gedragen. De lokale politie 

kan zelfs de komst van de ouders  vragen. 

13. Overtreding van deze afspraken leidt tot kamerarrest en orde- of tuchtmaatregelen zoals  

voorzien in de betreffende bijlage van het schoolreglement.   
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13 Reglement bezinning 

Het slagen van de bezinningsdagen hangt niet enkel af van de voorbereiding door leerkrachten 

en door vele mensen ter plekke, maar ook en vooral van de houding van de deelnemers. 

Daarom vragen we uw aandacht voor enkele belangrijke afspraken: 

- We verwachten van onze leerlingen dat ze zich steeds gedisciplineerd en 

verantwoordelijk gedragen. Op geen enkel moment kunnen de begeleiders 

aansprakelijk gesteld worden voor leerlingen van wie het gedrag niet te verantwoorden 

is. Indien leerlingen zich zodanig gedragen dat het bezinningsgebeuren verstoord 

wordt, kunnen de ouders gevraagd worden om hun zoon/dochter te komen ophalen in 

de bezinningslocatie. 

- De persoonlijke aansprakelijkheid van de leerling (bij schadeclaims) is niet in de 

schoolverzekering opgenomen. In dat geval zijn de ouders verantwoordelijk. 

- Niemand verlaat de groep, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de begeleider. 

- Het succes van de bezinningsdagen staat of valt met stiptheid. Houd u steeds aan het 

afgesproken uur. 

- Om de bezinningsdagen zinvol te kunnen doorbrengen is een goede nachtrust 

onontbeerlijk. ‟s Avonds zal een uur afgesproken worden waarop alle leerlingen op 

hun kamer moeten zijn. Na dit afgesproken uur verlaat niemand nog de kamer. Wij 

verwachten dat het een half uur later volkomen stil is. Overtreding leidt tot orde- of 

tuchtmaatregelen zoals voorzien in de betreffende bijlage van het schoolreglement. 

- Op alle verblijfplaatsen zijn verboden: alcoholische drank, rookgerief, walkman, radio, 

GSM. 

- Iedereen schikt zich naar de plaatselijke reglementering op elke bezinningsplaats. 

- Leerlingen die moedwillig niet bij de juiste groep aansluiten, gaan niet mee op 

bezinning en betalen de volledige prijs. Wie nu nog afhaakt, betaalt een evenredig deel 

van de reeds gemaakte vaste kosten. 
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14 Reglement voor binnen- en buitenschoolse lesdoorbrekende 

activiteiten 

Ook tijdens deze activiteiten geldt het schoolreglement. Aanvullend gelden de volgende 

afspraken. 

14.1 Algemeen 

We verwachten van onze leerlingen dat ze zich steeds gedisciplineerd en verantwoordelijk 

gedragen.  

De persoonlijke aansprakelijkheid van de leerling(e) (bij schadeclaims) is niet in de 

schoolverzekering opgenomen. In dat geval zijn de ouders aansprakelijk. 

Niemand verlaat de groep tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de begeleiders. 

Het succes van de activiteit staat of valt met stiptheid. Iedereen houdt zich steeds aan het 

afgesproken uur. 

14.2 Busreglement 

In de bus houden we ons aan de veiligheidsregels, we dragen dan ook de gordel indien de bus 

is uitgerust met gordels. Ook de elementaire regels van de hoffelijkheid worden nageleefd. 

We gedragen ons fatsoenlijk en spreken de chauffeurs correct aan. Vuilnis wordt in zakjes 

gedeponeerd; we houden de bus dus netjes. 

 

14.3 Meerdaagse activiteiten (reizen, bezinning …) 

Diverse uitstappen en bezoeken vormen een belangrijk onderdeel van deze activiteiten. Een 

goede nachtrust is dus onontbeerlijk. Dagelijks zal een uur afgesproken worden waarop alle 

leerlingen op hun kamer moeten zijn. Wij verwachten dat het een half uur later op de 

kamers volkomen stil is.  

 
Na het afgesproken uur verlaat men in geen geval nog de kamer. Overtreding 

leidt tot kamerarrest en het opstarten van een tuchtprocedure. 

Niemand neemt alcoholische dranken mee van thuis of koopt er op reis voor gebruik op de 

kamers. 

Er kan alleen gerookt worden tijdens momenten die door de begeleiding als vrije 

momenten beschouwd worden. Uit veiligheidsoverwegingen is roken op de kamer en op 

de bus uiteraard strikt verboden 

 

 

 



Schoolreglement SBC 88 2011-2012 

 
 


