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Onze school

PPGO!
Ons doel is leerlingen op male ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.
 
Het PPGO! beschrij  de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!. Het vormt de grondslag
voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referen ekader waarbinnen het pedagogisch handelen vorm krijgt en
waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende
richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te inspireren.
 
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader
ontwikkelt onze school haar eigen werkplan.
 
De scholen van het GO! zijn democra sch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij
het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te
coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en
van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden via deze link.

Neutraliteit
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens
te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing jdens alle
onderwijsac viteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel jdens het levensbeschouwelijke vak mogen de
aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels.

Schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit:  

De directeur:  mevr. Fannie Braeckman
Technisch adviseur coördinator: dhr Stefan Imschoot
Het orthopedagogische en psychologisch personeel
Het ondersteunend personeel: opvoeders
Het onderwijzend personeel
Het paramedisch personeel: de logopedist, de kinesitherapeut, de verpleger, de kinderverzorger
Het medisch personeel: de schoolarts
Het meester-, vak- en dienstpersoneel 

In onze school wordt veel belang gehecht aan de par cipa e van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom bestaat er
voor iedere geleding een participatieorgaan. 

Schoolbestuur
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Schoolbestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk
hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Z ij worden bestuurd door een algemene
vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

Algemeen directeur

    De heer Guy Van Lancker, Theo de Deckerlaan 2 te Temse 
    guy.vanlancker@sgr17.be

Coördinerend directeur secundair onderwijs 
    De heer Filip Dierickx, Theo de Deckerlaan 2 te Temse 
    filip.dierickx@sgr17.be

Voorzitter Raad van Bestuur 
    De heer Theo Boterberg, Theo de Deckerlaan 2 te Temse 
    theo.boterberg@telenet.be

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.  

Adres: 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Huis van het GO!  
Willebroekkaai 36  
1000 BRUSSEL  
Telefoon: (02)790 92 00  
Fax: (02)790 92 01  
E-mail: info@g-o.be  
Website: http://www.g-o.be

Scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengroep  17 'Waasland'

Welkom in onze school
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Welkom in onze school
Beste ouders  
Beste leerling  
  
Dit schoolreglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur van scholengroep 17 – Waasland, waartoe onze school
behoort.  
  
Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor onze school.  
  
Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om jou optimaal te begeleiden.  
Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde
opvoeding.  
  
Ons onderwijs is er voor jongeren die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. We zijn
dan ook ‘buitengewoon of aangepast’ in onze manier van werken. 
Elke leerling begeleiden we op zijn niveau en op zijn tempo. Daarom is bij ons het aantal leerlingen in een groep veel
kleiner.  
  
Niet alleen leerkrachten zullen je begeleiden maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden, onder meer opvoedend
hulppersoneel, paramedisch en sociaal personeel, psychologisch, orthopedagogisch en medisch personeel. Zij gebruiken
speciale leermiddelen, methodes en therapieën.  
  
Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de
leerlingen en hun ouders hebben.  
  
Als ouders dragen jullie de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jullie  kinderen. Wij hopen dan ook dat
jullie hen zullen aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.  
  
We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt.  
  
Van harte welkom in sbso Baken  

Fannie Braeckman                                                                                                Het schoolteam sbso Baken
Directeur sbso Baken

Missie van de school

Missie Baken   
Voor iedereen de juiste richting !   
sbso Baken is een School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs waar de jongeren houvast, structuur en aandacht
krijgen. 
 We zijn voor hen een richtpunt, een baken. Samen zoeken we voor iedereen de juiste richting!  
  
sbso Baken is :  
• een ‘leef’plaats, waar we "samen leren samenleven". We zetten de deur open voor/naar de wereld en willen
samenwerken met belangrijke personen binnen het netwerk van de jongeren: ouders, grootouders, opvoeders, …  
• een ‘leer’plaats, waar jongeren de ruimte en mogelijkheden krijgen om hun vaardigheden en kennis uit te breiden. Ieder
doet dit op zijn tempo en volgens zijn talenten, rekening houdend met ieders zijn specifieke onderwijsbehoeften.   
Ook het schoolteam blijft bijleren en zich professionaliseren om zijn expertise actief in te zetten en kwaliteitsvol
onderwijs te bieden.   
• Een ‘speel’plaats, waar jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten, zich verbonden voelen met elkaar en ervaringen kunnen
delen en beleven.   
• Een ‘veilige’ plaats, waar jongeren zich thuis mogen voelen en waar ze ruimte krijgen om zichzelf te zijn en hun eigen
persoonlijkheid te ontwikkelen. Waar ze hun gevoelens mogen uiten op een respectvolle manier en kunnen opgroeien tot
volwassenen.  
• Een plaats voor talent, waar we met onze jongeren ontdekken, creëren, uitblinken en genieten.  
• Een ‘start’plaats voor de toekomst van onze jongeren, waar we een brug bouwen en hen voorbereiden op een toekomst
op maat, of dat nu dagbesteding is, maatwerk, begeleid werk, voortgezet onderwijs of een job in het normale
arbeidscircuit.    
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Inschrijving

Inschrijving en toelatingsvoorwaarden
Beschik je over een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs, opgemaakt door een centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) dan kan je, je inschrijven in onze school.

Als je eenmaal in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan. Je
inschrijving in onze school stopt ofwel onmiddellijk ofwel op het einde van het schooljaar, als:

je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;  
je wegens veelvuldige problema sche afwezigheden wordt uitgeschreven (dit geldt ook als je niet-leerplich g
bent);  
je ouders een andere school kiezen;  
je ouders niet akkoord gaan met een gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar).  

Als je uit onze school uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, en je
wenst je opnieuw in te schrijven in onze school, kun je geweigerd worden.

Indien je in de loop van het schooljaar defini ef uitgesloten werd uit een andere school behorende tot hetzelfde Lokaal
overlegpla orm (LO P), kan de school weigeren om jou in te schrijven volgens de criteria en de procedure die binnen het
LOP zijn vastgelegd.

Uitsluitend wannneer uw kind beschikt over een diagnose ASS, kan u ook inschrijven voor onze specifieke ASS werking. 

Ouders van leerlingen van opleidingsvorm 1 of 2 kunnen bij gebrek aan postschoolse opvangmogelijkheden, na het
schooljaar waarin de leerling de lee ijd van 21 jaar hee  bereikt telkens voor één schooljaar een verlengingsaanvraag
indienen en dit voor een maximum van 3 schooljaren. Het is de bevoegdheid van de klassenraad om hierover een
uitspraak te doen.  De school informeert de ouders tijdig.

Voorrangsregeling
(Plus)Broers en (plus)zussen van al ingeschreven leerlingen in onze school, leerlingen die doorstromen vanuit de lagere
school van onze campus en kinderen van personeel hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de
inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.  
Onze school is onderdeel van een lokaal overleg platform (LOP), deze bepaalt de inschrijvingsperiodes.
De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarin zij aanspraak kunnen
maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leef-en teit) en op welke wijze dit moet
gebeuren.  

Van school veranderen
Veranderen van school naar en binnen het buitengewoon secundair onderwijs is mogelijk gedurende het hele schooljaar.  
Net zoals in het gewoon secundair onderwijs wordt bij de ouders de volledige verantwoordelijkheid gelaten wat het
veranderen van school voor hun kind betreft. 
Zij moeten oordelen of veranderen van school in de loop van het schooljaar verantwoord is.  

Ga je naar het gewoon secundair onderwijs, dan word je ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. 
Ga je naar een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs, dan hebben jouw ouders het recht om het
inschrijvingsverslag mee te nemen van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ school. Vanzelfsprekend moet je in deze school de
opleidingsvorm kunnen volgen waarnaar is verwezen.  

Na overleg met je ouders, het C LB en de klassenraad word je ofwel uitgeschreven wegens onredelijkheid van de
aanpassingen ofwel definitief ingeschreven.

Overdracht van het multidisciplinair dossier
Als een leerling van school verandert, is het C LB dat de vorige school begeleidt (het vorige C LB) er voor verantwoordelijk
dat het C LB-dossier de leerling volgt. Er is dus geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een
mul disciplinair dossier over te dragen. De ouders (voor leerlingen minder dan 12 jaar) of de leerlingen (vanaf 12 jaar)
kunnen verzet aantekenen tegen het doorsturen van niet verplichte gegevens bij het CLB.  

Dit verzet dient schri elijk te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de
leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht.  

Indien de ouders of de leerling zelf willen dat hun dossier sneller wordt doorgestuurd, dienen ze schri elijk te beves gen
dat ze afzien van de wachttijd van 10 dagen.  

Leerlingengegevens

7



Leerlingengegevens
De school verwerkt krachtens we elijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als leerling. Indien de school
andere persoonsgegevens van jou of je gezinssitua e verwerkt omwille van organisatorische redenen, worden je ouders
hierover ingelicht.  
  
Leerlingengegevens met betrekking tot je onderwijsloopbaan stromen in jouw belang automatisch door tussen scholen.  
  
Jijzelf en jouw ouders kunnen deze gegevens inzien op verzoek en kunnen hierbij toelich ng krijgen. Een kopie bekomen
van de gegevens is mogelijk tegen kopiekosten. Je vraagt dit schri elijk aan bij de directeur.  Je ouders kunnen zich na
inzage verzetten tegen de overdracht van je leerlingengegevens behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht.
Een kopie van het verslag of gemo veerd verslag van het C LB wordt sowieso overgedragen tussen scholen, evenals het
aantal problematische afwezigheden en de toegekende attestering. 

Op de website van de school vindt u de privacyverklaring van de school terug. 

Onze school hee  een aanspreekpunt aangeduid waar u met alle vragen over de privacy op school terecht kunt. Je kan
deze persoon bereiken door te mailen naar privacy@sbsobaken.be.

Regelmatig schoolbezoek
Onder regelma g schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en ac viteiten gedurende alle schooldagen,
eventuele vrijstellingen uitgezonderd.

Vrijstelling
In bepaalde gevallen kan de directeur een leerling voor bepaalde lessen of vakken vrijstelling geven. Een vrijstelling om
medische redenen kan uitsluitend gestaafd worden door een doktersattest. 

De onderwijsinspec e kan op gemo veerd verzoek van de ouders een beslissing nemen over een jdelijke of permanente
vrijstelling van de leerplicht.  

Leerlingen die niet aan meerdaagse-, buitenschoolse ac viteiten (bosklassen; zeeklassen;…) deelnemen zijn gedurende
deze periode op school aanwezig.  

De leerplicht is bedoeld om uw zoon/dochter alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is
ook het resultaat van de samenwerking tussen de directeur (mevr. Fannie Braeckman), paramedici, de leerkrachten, de
ouders en de leerlingen.  

Weigering tot inschrijving
De school kan weigeren om een leerling die definitief uitgesloten werd het lopende, het volgende en het daaropvolgende
schooljaar in te schrijven in de school (zie ook inschrijving- en toelatingsvoorwaarden)
Indien de leerling in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten werd uit een andere school, kan ook onze school de
inschrijving weigeren volgens de criteria en de procedure die binnen ons lokaal overlegplatform (LOP) zijn vastgesteld. 

Leerplicht
Een leerling die beantwoordt aan de toela ngsvoorwaarden voor het buitengewoon secundair onderwijs, voldoet door het
regelmatig volgen van dit onderwijs aan de leerplicht.   
Vanaf het begin van de leerplicht wordt uw zoon of dochter geacht regelma g de lessen te volgen. Als ouder moet u
hierop toezien. De leerplicht vangt aan op 1 september van het kalenderjaar waarin de jongere de lee ijd van 6 jaar
bereikt; de leerplicht duurt in beginsel 12 (school)jaren, met dien verstande dat de leerplicht hoe dan ook eindigt op het
einde van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt.  
De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het
resultaat van de samenwerking tussen de directeur, paramedici, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.  
  
Naast financiële - en opleidingsvoorwaarden, wordt de schooltoelage ook a ankelijk gesteld van de par cipa e op
school. De voorwaarden betreffende participatie op school om recht te hebben op een schooltoelage zijn de volgende:  

Op de laatste schooldag van juni ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschappen erkende,
gefinancierde of gesubsidieerde school; de leerling die hieraan niet of niet langer voldoet, zal zijn schooltoelage
moeten terugbetalen.  
Geen overma g aantal dagen problema sch afwezig zijn geweest; de leerling die ondanks de
begeleidingsmaatregelen van de school en het C LB én ondanks verwi gen van de overheid, gedurende twee
opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve dagen problema sch afwezig is geweest, zal zijn schooltoelage (van
het tweede schooljaar) moeten terugbetalen.  
Na uitschrijving in de loop van het schooljaar binnen de 15 kalenderdagen in een andere school ingeschreven zijn;
een leerling die hieraan niet voldoet, zal zijn schooltoelage moeten terugbetalen.  

Keuze levensbeschouwelijke vakken
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Keuze levensbeschouwelijke vakken
Ouders kunnen de keuze van het levensbeschouwelijke vak jaarlijks wijzigen.   
Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het vóór
30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende
schooljaar. 

Het GO! staat voor officieel pluralistisch onderwijs waar 2u/week levensbeschouwelijk onderwijs gegeven wordt in de
erkende godsdiensten (rooms-katholieke, anglicaanse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, protestants-evangelische of
N/C Zedenleer). De ouders van een minderjarig kind die zich niet kunnen herkennen in één van de aangeboden
levensbeschouwingen, hebben de mogelijkheid een schriftelijk, gemotiveerde vrijstelling aan te vragen. 

De kinderen die vrijgesteld zijn van de levensbeschouwingen moeten tijdens die twee uren wel werken aan hun
levensbeschouwing. 
Dit moet ook zijn weerslag vinden in de schoolagenda van de kinderen.  

Specifiek voor opleidingsvorm OV4
Je studies verder zetten (OV4)

Jaarlijks vragen we je om schriftelijk te bevestigen welke studierichting je het volgende schooljaar zal volgen. Hierdoor
kunnen wij de klasgroepen beter indelen en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.

Van studierichting veranderen (OV4)
In de loop van het schooljaar kan je enkel voor een bepaalde wettelijk vastgelegde datum van onderwijsvorm en/of
studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een uitzondering toestaan. Als de school voor het
structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en bereikt heeft dan kan je niet veranderen
naar die onderwijsvorm en/of studierichting. 

Specifiek voor opleidingsvorm OV4
Je studies verder zetten (OV4)

Jaarlijks vragen we je om schriftelijk te bevestigen welke studierichting je het volgende schooljaar zal volgen. Hierdoor
kunnen wij de klasgroepen beter indelen en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.

Van studierichting veranderen (OV4)
In de loop van het schooljaar kan je enkel voor een bepaalde wettelijk vastgelegde datum van onderwijsvorm en/of
studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een uitzondering toestaan. Als de school voor het
structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en bereikt heeft dan kan je niet veranderen
naar die onderwijsvorm en/of studierichting. 
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Jaarkalender en studieaanbod

Studieaanbod
zie website: www.sbsobaken.be
zie informatiebrochure sbso Baken – beschikbaar op het leerlingensecretariaat

Lesspreiding en vakantie- en verlofregeling
Vakanties en vrije dagen: zie bijlage 'schoolkalender'.

Vrijstelling voor levensbeschouwelijke vakken
Heb je op basis van religieuze of morele overtuigingen bezwaar tegen het volgen van één van de aangeboden
levensbeschouwelijke vakken of de niet-confessionele zedenleer, dan kun je kiezen voor een vrijstelling (zie ook keuze
levensbeschouwelijke vakken).

Als je vrijgesteld bent van de verplich ng om les te volgen in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele
zedenleer, dan moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing.

Je mag tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Flexibele leertrajecten
???????

Openstelling van de school
• Dagindeling / aanwezigheid op school  
De school is toegankelijk voor de leerlingen tussen 08.30u en 16.00u.  
De leerlingen mogen de school niet betreden voor 08.30u, aangezien er dan nog geen toezicht is op de speelplaatsen.  
  
Start en einde van de lessen  
08.30-08.50u speeltijd onder toezicht  
08.50-09.40u 1ste lesuur  
09.40-10.30u 2de lesuur  
10.30-10.40u speeltijd onder toezicht  
10.40-11.30u 3de lesuur  
11.30-12.20u 4de lesuur  
12.20-13.05u maaltijd en speeltijd onder toezicht  
13.05-13.55u 5de lesuur  
13.55-14.45u 6de lesuur  
14.45-14.45u speeltijd onder toezicht   
14.55-15.45u 7de lesuur  
15.45-16.00u vertrek van de bussen  
  
• Te laat komen  
Leerlingen die te laat komen, dienen zich eerst aan te melden op het secretariaat.   
De ouders engageren zich ertoe ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt.  

Vestigingsplaatsen
Onze school heeft 1 hoofdvestigingsplaats (sbso Baken): Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas.

Samen met mpi Kompas en internaat-IPO De Link vormen wij de Campus Aangepast Onderwijs.

Locaties waar stages, extramurosactiviteiten en sportactiviteiten plaatsvinden zijn geen vestigingsplaatsen.

Samenwerking met het voltijds gewoon secundair onderwijs
???????

Lesbijwoning in een andere school
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Lesbijwoning in een andere school
Onze school kan samenwerken met een andere school uit onze scholengroep 17 om lessen te verstrekken. Dat maakt het
mogelijk dat je tijdens het schooljaar of een deel ervan bepaalde lessen volgt in een andere school van scholengroep 17.  

Enkel het schoolreglement van de school waar je bent ingeschreven, is op jou van toepassing en deze school is uitsluitend
bevoegd en verantwoordelijk voor je evalua e en studiebekrach ging. Krijg je les in een school die behoort tot de
scholengroep, dan maken je leraren met stemrecht deel uit van de bevoegde klassenraad. Krijg je les in een school van
een andere scholengroep, dan kunnen je leraren hun advies meegeven aan de bevoegde klassenraad.  

Uiteraard wordt van jou verwacht dat je jdens het bijwonen van de lessen in de andere school, de leefregels en
afspraken respecteert die daar gelden.  

lesbijwoningen in een andere school in het kader van snuffelstages: zie p12

Stages en werkplekleren

Stage in opleidingsvorm 1   
Voor de leerlingen van opleidingsvorm 1 die de lee ijd van 18 jaar bereikt hebben, of deze in de loop van het schooljaar
bereiken, kan mits het schri elijke akkoord van de ouders, een stage georganiseerd worden van maximaal 30
kalenderdagen.   
  
Dit kan een aangepaste stage zijn ter voorbereiding op een vorm van arbeid, begeleid werken of vrijwilligerswerk alsook
een vorm van sociaal maatschappelijke training ter voorbereiding op een woonvorm of dagbesteding.  
De klassenraad bepaalt in samenspraak met de leerling en de ouders welk soort stage dit is en giet dit in een stageplan. 
 
  
Op Baken maken we een onderscheid tussen deeltaken op school, klassikale werktraining op verplaatsing en stage als
voorbereiding op begeleid werken, en sociaal maatschappelijke training in een dagcentrum .  
  
De verplaatsing voor deeltaken en klassikale werktraining wordt door de school georganiseerd.   
De verplaatsing voor begeleid werken alsook de verplaatsing naar dagcentra is de verantwoordelijkheid van de betrokken
leerling en zijn/haar ouders.

Stage in opleidingsvorm 2  
Voor onze leerlingen van opleidingsvorm 2 worden er stages georganiseerd vanaf het schooljaar waarin ze de lee ijd van
18 jaar bereiken. Bij uitzondering, en mits toestemming van de klassenraad, kan dit vroeger.  
  
Stages maken deel uit van het pedagogisch project van onze school en vormen een zeer belangrijk onderdeel van onze
OV2 opleiding. Stages kunnen een indica e opleveren omtrent de mogelijkheden van de leerling tot integra e in het
beschermd leef- en arbeidsmilieu, wat de einddoelstelling is van deze opleidingsvorm.  
Bij het niet behalen van deze einddoelstelling kan de klassenraad overgaan tot een advies van niet herinschrijving of tot
een heroriëntatie binnen of buiten onze schoolstructuur.   
  
De klassenraad bepaalt in het stageplan welk soort stage voor welke leerling geschikt is en de periodiciteit.
  
We onderscheiden enerzijds klassikale werktraining op verplaatsing (of extramurale BGV) onder begeleiding van een
praktijkleerkracht en anderzijds individuele stages.  
  
De klassikale werktraining of extramurale BGV zijn een onderdeel van het lessenpakket en vormen dus ontegensprekelijk
een vast onderdeel van het lessenrooster. Bij het niet of ongemo veerd deelnemen aan deze lessen kan de klassenraad
advies geven tot het nemen van één of meerdere orde- of tuchtmaatregelen.   
  
De individuele stages die vanaf de lee ijd van 18 jaar door de school worden georganiseerd gaan door in
maatwerkbedrijven (zowel in huidige als in andere toekoms ge maatwerkbedrijven). Deze stages vormen een zeer
belangrijk onderdeel van ons lessenpakket en pedagogisch project.
  
In uitzonderlijke gevallen kan na posi ef advies van de klassenraad (op basis van onder meer een posi eve evalua e van
een voorgaande stage) een individuele stage in het reguliere arbeidscircuit worden georganiseerd.  
  
De verplaatsing van en naar de individuele stageplaats is de verantwoordelijkheid van de leerling en zijn/haar ouders. Een
aantal maatwerkbedrijven vragen expliciet om zelfstandig met het openbaar vervoer te komen. 
  
De verplaatsing van en naar de klassikale werktrainingen valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Dit kan met
eigen vervoer van de school (auto, schoolbus, fiets, te voet, enz.) of met het openbaar vervoer georganiseerd worden.  
  

Doelstellingen stages in OV1 en OV2  
Stages hebben als doel de deelwerkplandoelstellingen van onze leerlingen te concretiseren. 
Aan de volgende doelstellingen betreffende kennis, vaardigheden en attitude kan dmv stage worden gewerkt:   
  
• Theorie in praktijk omzetten.  
• Technieken aanleren op een schaalgrootte die een school niet kan realiseren of die in de school niet realiseerbaar zijn.  
• Bedrijfssituatie kunnen relateren naar theoretische en praktische begrippen van de schoolse situatie.  
• Eigen opleidingsbehoeften detecteren.  
• Inzicht krijgen in de realiteit van het bedrijfsleven.  
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• Kennis maken met bedrijfsculturen.  
• Rapporteren  
• Adequaat leren omgaan met werktuigen, meettoestellen, machines en apparaten.  
• Zich kunnen aanpassen aan het werkritme.  
• Praktische vaardigheden ontwikkelen.  
• Beroepsmethodiek in de praktijk toepassen.  
• Zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid ontwikkelen.
• Werken in teamverband stimuleren.
• Sociale en communicatieve vaardigheden trainen. 
• Omgaan met gezag.  
• Zin voor organisatie en efficiëntie ontwikkelen.
• Verantwoordelijkheid dragen.  
• Streven naar kwaliteit van het geleverde werk.  
• Initiatief nemen en correct reageren op arbeidssituaties  
• Zich assertief gedragen.  
• Veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften consequent toepassen.  
• Rekening houden met milieuvoorschriften.  

Verlenging van de stage  
De klassenraad kan gemotiveerd advies geven om de stageduur te verlengen.  
In OV1 kan de stage tot maximum 60 werkdagen worden verlengd. 
In het laatste jaar van OV2 geldt de zelfde regelgeving. Verlenging van stage moet schri elijk gemeld worden aan de
onderwijsinspectie.  

Activiteiten extra muros en schoolvervangende activiteiten
De leerlingen nemen deel aan alle extramurosac viteiten (ofwel buitenschoolse ac viteiten) omdat deze deel uitmaken
van de opleiding. Voor de jaarlijkse bos- of zeeklassen is de deelname vrij. Indien niet wordt deelgenomen, volgt de
leerling een aangepast programma op school.    

Tijdens alle extramurosac viteiten gedragen wij ons voorbeeldig. Wij zijn beleefd en volgen de richtlijnen van de begeleidende leerkrachten.
Het schoolbestuur zal erover waken dat de leerlingen worden begeleid door een voldoende aantal personeelsleden. Voor de toepassing
hiervan zullen factoren zoals de lee ijd van de leerlingen, de omgeving en de aard van de ac viteit, ... in beschouwing worden genomen. Het
personeel gedraagt zich tijdens de begeleiding van de leerlingen volgens het principe van een goede huisvader.  

Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse ac viteiten extra muros op voorwaarde dat jouw ouders - of jijzelf als je
meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken ac viteit schri elijk en op gemo veerde wijze kenbaar maken aan de directeur. Ook
als je niet over de nodige reisdocumenten kunt beschikken, heb je het recht niet deel te nemen aan een buitenlandse activiteit extra muros.  

Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven aansluitend bij de activiteit extra muros, je bent verplicht
die uit te voeren. Aanwezigheid op school is vereist.

Lesbijwoning in een andere school (snuffelstage)
Tussen de scholen van onze scholengemeenschap bestaat er een samenwerking aangaande de lesbijwoning op een
andere loca e. Een dergelijk samenwerkingsverband kan ook opgestart worden met een school  buiten de scholengroep.
De mogelijkheid wordt voorzien dat een leerling of enkele leerlingen gedurende een deel van het schooljaar bepaalde
lessen volgen in een andere school. 
  
Dat kan zijn omwille van:  

"proeven" van andere opleiding met het oog op eventuele heroriëntering;
"proeven" van het gewone onderwijs;
faciliteren van geheel of gedeeltelijk schoolbegeleide vormen van werkplekleren.

De beslissing tot deelname aan externe lesbijwoning wordt genomen door de bevoegde klassenraad van jouw
opleidingsvorm.

Is dat voor jou het geval, dan word je via een apart document op de hoogte gebracht van de prak sche afspraken
daaromtrent.
 
Enkel het schoolreglement van de school waar je bent ingeschreven, is op jou van toepassing en uitsluitend de school
waar je bent ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor je evalua e en studiebekrach ging. Krijg je les in een
school van de scholengemeenschap, dan kunnen je leerkrachten deel uit maken van de bevoegde klassenraad met
stemrecht. Krijg je les in een andere school, dan kunnen je leerkrachten hun advies meegeven aan de bevoegde
klassenraad. 

Uiteraard wordt van jou verwacht dat je jdens jouw lesbijwoning in een andere school de leefregels en afspraken die
daar gelden respecteert.

De verplaatsing van en naar de school waar je de lessen bijwoont, is de verantwoordelijkheid van jou en jouw ouders.
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Participatie

Leerlingenraad
De leerlingenraad (of het leerlingenforum/leerlingenparlement) bestaat uit een aantal leerlingen uit de drie
opleidingsvormen en leerkracht(en). De leerlingenraad wordt verkozen door alle leerlingen uit de school. Elke leerling kan
zich hiervoor kandidaat stellen.

De leerlingenraad zijn de inspraakorganen en communica ekanalen bij uitstek voor de leerlingen. Hier worden wensen,
verzuch ngen, voorstellen... van de leerlingen i.v.m. de totale werking van de school gebundeld. De in de
vergaderingen getrokken conclusies en geformuleerde voorstellen worden doorgegeven aan en besproken met de directie.
De verantwoordelijke maakt telkens een verslag dat kan opgevraagd worden bij de verantwoordelijke leerkracht. 
  
Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen
tuchtsancties oplopen. 

De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden
waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid hee . Z ij kunnen een advies op eigen ini a ef uitbrengen voor
zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking hee  op de leerlingen of de ouders,
naargelang het item.

De leerlingenraad hee  over hun ac viteiten en standpunten een informa e- en communica eplicht ten behoeve van alle
leerlingen of ouders.  

De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten,
tenzij de leerlingenraad hier anders over beslist. 

Ouderraad

sbso baken hecht veel belang aan contacten met ouders. 

De ouderparticipatie heeft de volgende doelen:    
informatie over de schoolwerking    (startavonden per opleidingsvorm, zie schoolkalender)     
infoavonden ( vb. Wat na Baken?, SMOG, uitleg GWP, ...)
individuele oudercontacten (zie schoolkalender)

Er wordt per schooljaar minimum tweemaal een vrijblijvende oudervergadering gepland.    
Op deze oudervergadering wordt er informa e medegedeeld aan en ingewonnen bij alle ouders, begeleiders en
medewerkers van de school.

Contact met de school  

Om goed samen te werken, moeten we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Wij trachten een open school te zijn. Als zich
pedagogische-, sociale- en medische problemen voordoen, kunt u al jd persoonlijk, telefonisch of digitaal contact
opnemen. Ga nooit jdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les. Kom voor of na de lessen en maak bij voorkeur
een afspraak.    

U hoe  niet een oudercontactavond af te wachten om problemen te bespreken. Laat problemen nooit aanslepen, neem
dadelijk contact op met onze school via het secretariaat. 

Pedagogische raad
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Pedagogische raad
De stuurgroep bestaat uit de direc e en het middenkader (TAC, beleidsmedewerker, ortho-, psyho-, en pedagogisch
personeel). De stuurgroep is bevoegd voor het uitstippelen van het beleid van de school.

Het pedagogisch team is een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit
het pedagogische ondersteunend personeel (orthopedagogen, psychologen, (beleids-) ondersteuners) van onze school.

Het coördinatorenoverleg is een adviserend orgaan die de respec evelijke teams vertegenwoordigt en die het beleid
adviseert op vlak van de praktische organisatie van de schoolteams en hun werking.

De klassenraad is mul disciplinair samengesteld. Deze vormen samen met de direc e of een afgevaardigde van de
direc e de klassenraad en hebben stemrecht als er bepaalde beslissingen genomen moeten worden. Als er externen
aanwezig zijn jdens de klassenraad (bv. de graadcoördinator, een C LB-medewerker ) dan mogen deze personen enkel
advies geven.  
  
Er bestaan verschillende soorten klassenraden:  
  
De toela ngsklassenraad (OV4): In het kader van de reglementaire toela ngs- en overgangsvoorwaarden dient in
bepaalde gevallen een beroep gedaan op de klassenraad, hier "toelatingsklassenraad" genoemd.
Zijn beslissingen moeten steeds gemo veerd zijn en dienen aan het leerlingendossier toegevoegd. Eventuele adviezen
van de raad moeten ook gemotiveerd zijn.

De begeleidende klassenraad:
OV4:
De begeleidende klassenraad is belast met de vorming en de evalua e van de vorderingen van leerlingen. Regelma ge
analyse van zowel leerresultaten, a tudes en desgevallend  leermoeilijkheden van de leerling, moeten de meest
adequate begeleiding tot gevolg hebben, een meer op male oriëntering naar de geschikte onderwijsvorm garanderen en
tenslotte de faalervaringen in het secundair onderwijs verder doen dalen.

OV1-2-4
De klassenraad, bijgestaan door het CLB, heeft als opdracht:  

Voor iedere leerling een orthopedagogisch handelingsplan vast te leggen.  
De vorderingen van de leerlingen te evalueren.  
Steunend op deze evaluatie:  
Een gemotiveerde beslissing te treffen bij overgangen binnen dezelfde opleidingsvorm.  
Een gemotiveerd advies uit te brengen waarbij voor de leerling: 
De overgang naar een andere opleidingsvorm wordt voorgesteld;  
De overgang naar het gewoon onderwijs wordt aanbevolen
De pedagogische eenheden te vormen
De uitwerking van belangstellingspunten, onderwijsthema's en planningsdocumenten die de handelingsplanning
aansturen.

De delibererende klassenraad / Evaluatie klassenraad
OV4: De delibererende klassenraad is verplicht op het einde van het schooljaar voor elke regelma ge leerling éénmalig te
beslissen over het geslaagd of niet geslaagd zijn voor het geheel van de vorming. 

OV1-2: De vorderingen van de leerlingen worden geëvalueerd op het einde van het schooljaar. Steunend op deze
evaluatie:    

Wordt een gemotiveerde beslissing getroffen bij overgangen binnen dezelfde opleidingsvorm.    
Wordt een gemotiveerd advies uitgebracht waarbij voor de leerling: 
De overgang naar een andere opleidingsvorm wordt voorgesteld of andere fase (OV2)

De evalua es moeten steeds gemo veerd zijn en dienen aan het leerlingendossier toegevoegd te worden. Eventuele
adviezen van de klassenraad moeten ook gemotiveerd zijn.

Schoolraad
Op lokaal niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad. Deze wordt verplicht
samengesteld. De duur van het mandaat is vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit:  
• 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;  
• 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
• 3 ouders verkozen door en uit de ouders.  
• Ook de directeur van de school maakt er deel van uit.  
• 2 leden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door en uit de leerlingen (enkel verplicht in OV4)  
  
Verder werkt het schoolteam samen met:  
• Het personeel van het begeleidend Centrum voor Leerlingenbegeleiding:   
Dr.A.Verdurmenstraat 2, 9100 Sint–Niklaas: 03/776/02/16.  
• De leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst  

Engagementsverklaring
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Engagementsverklaring
De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan.
 
1e engagement: oudercontact
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We
verwachten van je ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een
belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen je ouders niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze
school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.
 
2e engagement: voldoende aanwezigheid  
Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je ( jdig) op school bent of dat je ons jdig contacteert als je om één of
andere reden niet aanwezig kunt zijn. De school engageert zich om bij problema sche afwezigheden samen met je ouders
naar oplossingen te zoeken.
 
3e engagement: individuele leerlingenbegeleiding  
We engageren ons om in overleg met je ouders jouw individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk
informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze
vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt en
om de gemaakte afspraken na te leven. We verwachten ook dat je ouders met ons contact opnemen als ze vragen hebben
of zich zorgen maken over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk
voor een goede communica e met je ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. Je hebt gekozen voor
Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een posi ef engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze
school van haar kant kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse
Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

Vriendenkring vzw
De Vriendenkring vzw is een kerngroep van vrijwillig geëngageerde medewerkers van binnen en buiten de school.  
De werking van de vriendenkring is vastgelegd in statuten, tevens gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.  

 De vereniging organiseert tal van ac viteiten (comedy-avond, Baken Kwis, etentjes, ...) om aan haar financiële middelen
te komen.

De vriendenkring vzw steunt waar mogelijk didactische projecten en uitstappen van onze school .
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Begeleiding en evaluatie

Begeleidingscyclus

Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?
Na je inschrijving in het buitengewoon onderwijs probeert ons begeleidingsteam zo snel mogelijk jouw onderwijs- en
opvoedingsbehoeften te bepalen. Het team vertrekt van gegevens over jouw functioneren, jouw participatiemogelijkheden
en jouw persoonlijke kenmerken die terug te vinden zijn in het verslag dat door het C LB is opgesteld. Deze gegevens
worden aangevuld met eigen observa es, gesprekken met jou, tests, informa e aangereikt door de vorige school, … In de
meeste gevallen legt iemand van de school een huisbezoek af.

Het resultaat van deze fase is een beginsitua e voor elk leergebied of vak en een algemeen beeld over jouw
functioneren.

Niet alleen bepalen we bij de instap in onze school waar onze begeleiding aanvangt, we houden deze informa e ook up to
date in ons leerlingvolgsysteem (Smartschool).

Specifieke leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we jou?  

Na elke diagnose zullen de leerkrachten samen met de andere begeleiders de specifieke leerlingenbegeleiding opze en
die eigen is aan het buitengewoon onderwijs.

Het team bepaalt op klassenraden:
de doelen die we met jou willen bereiken;  
de periode waarin we deze doelen willen realiseren;  
de inhoud, de aard, de duur, de frequentie van de specifieke begeleiding;  
eventueel de aard, de duur en de frequentie van de paramedische begeleiding;  
individueel onderwijs of remediëring van een tijdelijk acuut probleem door een individuele begeleider;  
de didac sche middelen (leerprogramma’s, methodes, audiovisuele media...) en therapieën die wij daarbij
hanteren;  
de pedagogische eenheden waarin je zit en hoe daarbinnen wordt gedifferentieerd (groeperingsvormen);  
in welke pedagogische eenheid je zit.  

Al deze op es vinden hun neerslag in handelingsplannen die passen in het kader van het pedagogisch project van onze
school. Het pedagogisch project vindt zijn neerslag in een schoolwerkplan.

Evaluatie
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Evaluatie

Evaluatie: Wat hebben we bereikt?
Elke evalua e is erop gericht bruikbare informa e te verkrijgen over jouw niveau en je vorderingen ten aanzien van de
vooropgestelde doelen. Dit leidt tot nieuwe beslissingen voor je verdere begeleiding.

De individuele leerling en de groep vormen een pedagogische eenheid.
De leerkrachten evalueren jou en de groep permanent en periodiek.
Het begeleidingsteam evalueert je periodiek tijdens de klassenraad.

De evalua e hee  niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op je gedragingen en houdingen: inzet,
zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo,...

Om te evalueren kunnen we gebruik maken van observa es, gesprekken, opdrachten, tests, toetsen en proefwerken
(OV4). Naargelang de de opleidingsvorm opteert onze school voor een aangepast evalua esysteem en
leerlingenvolgsysteem.

De begeleidende klassenraad  
Om deskundig te begeleiden, komen leerkrachten wekelijks samen onder leiding van de psycholoog/orthopedagoog van
de opleidingsvorm. Zij vormen samen de ‘begeleidende klassenraad’. Z ij bespreken kennis en vaardigheden, leera tudes,
gedrag en evolutie van de leerling.  
  
Remediëring: Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat een leerling een bepaalde kennisachterstand hee
opgelopen, dan zal hij meedelen hoe die achterstand best kan weggewerkt worden. Hetzelfde kan gebeuren in verband
met leerattitudes en gedrag.  
  
Beoordeling: De begeleidende klassenraad beoordeelt het dagelijks werk en gee  hierover een gemo veerd advies over
de mate waarin de vereiste kennis en vaardigheden door de leerling zijn verworven voor dat schooljaar.  
  

Voor opleidingsvorm 4 zijn er drie soorten evaluaties  
Evaluatie van kennis  
Om na te gaan of de leerstof geregeld ingestudeerd en begrepen wordt, hebben leerkrachten mogelijkheden zoals:  

Luisteren naar antwoorden op vragen tijdens de lessen.
Korte toets bij het begin of het einde van de les. 
Herhalingstoetsen plannen;  
Oefeningen en (huis)taken opleggen.  

  
Wie om welke reden ook aan een toets niet kan deelnemen, een oefening niet kan maken in de les, een huistaak niet kan
maken, mag door de leerkracht verplicht worden deze in te halen.  

permanente evaluatie, dus geen proefwerken (1e graad) 
De vakken worden permanent geëvalueerd. Permanente evalua e betekent dat zowel kleine leerstappen als grotere
gehelen voortdurend worden geëvalueerd. Zo willen we een overzicht krijgen van wat de leerlingen al hebben bereikt. 

Proefwerken (2e graad)
De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote delen van de leerstof kan verwerken.  
De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt het
recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken.  

Deliberatie
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Deliberatie

De delibererende / evaluatie klassenraad  
Deze is officieel bevoegd om te beslissen over:  
• je slagen in een bepaald leerjaar;  
• het toekennen van attesten, getuigschriften, diploma;  
• het geven van adviezen voor je verdere studie of andere mogelijkheden.  
  
In opleidingsvorm 1 en 2 bepaalt de delibererende klassenraad wanneer je opleiding beëindigd wordt en welk a est er
wordt uitgereikt.  

  
De delibererende klassenraad (OV4) is als enige orgaan bevoegd voor de beslissing inzake het al dan niet geslaagd zijn,
hetgeen voor de leerling leidt tot de studiebekrach ging en de eventuele rechten op toela ng tot het volgend leerjaar. De
delibererende klassenraad oordeelt of de leerlingen in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn
opgenomen, hee  bereikt. Daarnaast kan de delibererende klassenraad ook een advies geven over de (her)oriëntering
naar een andere rich ng. De delibererende klassenraad kan naast een A, B of C a est een bijkomend advies formuleren
en dit schri elijk aan je ouders meedelen. Een bijkomend advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar
het geeft je wel een ernstige aanduiding en het wordt dan ook best opgevolgd.

Dit bijkomend advies kan o.a. volgende items bevatten:  
raadgevingen betreffende je studie en werkmethoden;  
een waarschuwing voor vak(ken) waaraan je het komende schooljaar extra aandacht moet schenken;  
concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken;  
suggesties voor het verderzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten).  

De eindbeslissing wordt aan de ouders meegedeeld via het rapport.  

Fraude  
Indien fraude vastgesteld wordt bij het maken van een toets of bij een examen, dient de toets of het examen opnieuw te
worden afgelegd. De ouders en / of de leerling worden vooraf op de hoogte gebracht. De leerling en / of de ouders
worden gehoord en er wordt een kort verslag opgesteld van het gesprek. Bij fraude jdens een toets volgt er een sanc e.
Bij fraude jdens de examens, komt de klassenraad samen. De klassenraad spreekt een tuchtsanc e uit, die in
verhouding staat met de ernst van de feiten. De klassenraad mo veert zijn beslissing. De directeur deelt, per
aangetekend schrijven, de beslissing van de klassenraad mee aan de ouders.  

Informatie en communicatie
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Informatie en communicatie
Als ouder blij  u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon/dochter en de gebeurtenissen in de school door
onder meer:  
  
Het rapport  

Alle aspecten van de evalua e zoals hierboven beschreven, vinden periodiek hun neerslag in een rapport. De data waarop de rapporten
worden uitgedeeld kan u terugvinden in bijlage onder ‘Schoolkalender’.  
  
De agenda

Hierin vermelden wij alle schoolse opdrachten onder meer lessen, huistaken  
De leerkrachten kunnen ook resultaten, informatie en nota’s inschrijven  
Iedere week moet één van de ouders de agenda ondertekenen  
Als een lid van het schoolteam er om vraagt, moet de leerling zijn agenda afgeven  
In sommige gevallen gebruiken wij een heen-en-weer schriftje in plaats van een agenda.  
Voor OV4 gebruiken we in de eerste plaats de digitale agenda op Smartschool.  De papieren agenda is eerder een
'back-up" en communicatiemiddel in verband met nota's .

Mededelingen aan de ouders via briefwisseling  
Regelmatig geven we informatie mee via de leerlingen over de werking van de school. 
Deze informatie kan onder meer gaan over schoolreizen, vakantiedagen, busvervoer...  
Op eenvoudig verzoek kan deze briefwisseling ook digitaal verstuurd worden. 
  
Smartschool (enkel van toepassing op leerlingen uit OV4)  
Smartschool is een digitaal schoolpla orm, dat aan leerlingen, hun ouders, leerlingenbegeleiders en leerkrachten toelaat
documenten en informa e uit te wisselen via het internet. Met Smartschool proberen we te streven naar een nog betere
samenwerking en naar nog meer ondersteuning van onze leerlingen. Je vindt Smartschool via:
h ps://sbsobaken.smartschool.be. Leerlingen krijgen een eigen account en paswoord, deze worden ook gecommuniceerd
naar de ouders, zodat zij ook (met hetzelfde account) kunnen inloggen.
Smartschool biedt voor de leerlingen (en hun ouders) voordelen:  

Raadplegen van digitale handboeken/werkboeken/extra oefenmateriaal/extra uitleg/...  
Eenvoudige communicatie met alle leerkachten/begeleiders van de school en tussen leerlingen onderling.  

Oudercontacten
Onze school organiseert oudercontacten. Een aantal hiervan is gekoppeld aan het uitreiken van het rapport. Tijdens de
oudercontacten kunt u spreken met elke begeleider van uw kind.  
In het belang van de leerling engageren de ouders zich er tevens toe om al jd aanwezig te zijn op het oudercontact.
Speciale vragen van de ouders worden steeds meegenomen in het IHP (Individueel handelingsplan) van hun kind. De data
van het oudercontact kan u terugvinden in bijlage onder ‘Vakanties en vrije dagen’ achteraan het schoolreglement.  
  
Contact met de school
Om goed samen te werken, moeten we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Wij trachten een open school te zijn. Als zich
pedagogische-, sociale- en/of medische problemen voordoen, kan je al jd persoonlijk of telefonisch contact opnemen. Ga
nooit jdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les. Kom voor of na de lessen en maak bij voorkeur een afspraak. 
Het is niet nodig een oudercontactavond af te wachten om problemen te bespreken. Laat problemen nooit aanslepen,
neem dadelijk contact op met onze school via het secretariaat.

Attesten en getuigschriften

Opleidingsvorm 1
De klassenraad bepaalt een onderwijsaanbod in samenspraak met het C LB en zo mogelijk in samenspraak met jou en je
ouders, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht. Je kan één van de volgende attesten behalen:

Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning.  
A est maatschappelijk func oneren en par ciperen in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in
een omgeving met ondersteuning.  

Opleidingsvorm 2  
A ls je de tweede fase afrondt, krijg je een a est maatschappelijk func oneren en par ciperen in een omgeving met
ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

SODA-school 
  
sbso Baken is een SODA school. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.   
Voor OV2 fase 2 kan er een SO DA-a est uitgereikt worden. Het SO DA-traject is een verplicht onderdeel van de opleiding.
Aan de hand van vastgelegde criteria beslist de klassenraad of er al dan niet een a est wordt uitgereikt. Als leerling blijf
je op de hoogte van jouw evolutie aan de hand van 3 tussentijdse evaluaties en 1 eindevaluatie.  

Opleidingsvorm 4
In opleidingsvorm 4 kunnen volgende a esten, getuigschri en en het diploma secundair onderwijs worden uitgereikt. Je
kunt hetzelfde diploma en dezelfde studiebewijzen behalen als in het voltijds gewoon secundair onderwijs.  
  

Oriënteringsattesten 
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Onze school hanteert een evalua esysteem waarbij in elk structuuronderdeel bij het einde van het schooljaar een
delibererende klassenraad wordt gehouden. Daarna neemt de delibererende klassenraad een eindbeslissing over jouw
resultaten van het afgelopen schooljaar waarvoor je bent ingeschreven.   
In principe wordt deze beslissing genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor
uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgende
schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of je een
bijkomende proef moet afleggen vooraleer een defini eve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evalua e
kan gebaseerd zijn op herexamens, vakan ewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30
juni is genomen, dan kun je voor evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast.   
Deze beslissing mondt uit in de studiebekrach ging. Een studiebekrach ging kun je enkel krijgen wanneer je als
regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. 

Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning.  

  
Een oriënteringsa est gee  weer of je al dan niet geslaagd bent voor een leerjaar, en naar welke studierich ngen je kan
doorstromen. Er zijn 3 soorten oriënteringsa esten: je kan een A-a est behalen, een B-a est of een C-a est. In het
eindjaar van je opleiding krijg je geen a est als je geslaagd bent (dan krijg je een studiebewijs, zie verder op deze
pagina), wel een C-attest als je niet geslaagd bent.  
  

Een A-a est  betekent dat je geslaagd bent. Je kan overgaan naar een volgend leerjaar. Je kan vrij kiezen welke
studierichting je wil volgen (je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen).
Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaald hebt. De
klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt voor een onderwijsvorm of voor 1 of meer studierich ngen. Wil je toch
een studierich ng volgen waarvoor je bent uitgesloten, dan moet je het leerjaar overdoen. De school moet
schriftelijk motiveren waarom je een B-attest krijgt.
Een C-a est betekent dat je niet geslaagd bent, en het leerjaar moet overdoen. De school moet schri elijk
motiveren waarom je een C-attest krijgt. 
A est van Regelma ge Lesbijwoning : Op het einde van het eerste jaar worden er geen oriënteringsa esten
uitgereikt. In de prak jk betekent dit dat er op het einde van een eerste jaar wel geëvalueerd wordt, maar dat er op
dat moment geen A, B of C-a est wordt uitgesproken en dat de leerling het volgend schooljaar in deze graad verder
de lessen kan volgen. Na de evalua e kan de klassenraad beslissen dat nog niet alle doelstellingen bereikt zijn en
dat de leerling een aangepast (verlengd)  leertraject volgt.  Hierdoor kan voor een leerling het behalen van de
doelstellingen gespreid worden over 3 jaar ipv 2 jaar in de eerste graad.   

  
Getuigschriften en het diploma secundair onderwijs 

Op het einde van de 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) en 2de graad (3de en 4de leerjaar) behaal je een getuigschrift.  

Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de 3de graad. In het ASO en
TSO is dat het 2de leerjaar van de 3de graad. 
In sbso Baken richten we zowel om organisatorische (infrastruturele) redenen en visie enkel een eerste en tweede graad
in. 
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Taalbeleid

Taalbeleid
Onze school wil onze leerlingen voorbereiden op vlo e integra e en func oneren in de maatschappij. Wij willen om onze
leerlingen laten opgroeien tot volwaardige burgers, tot zelfstandige denkers en kri sche mensen die vol zelfvertrouwen
kiezen voor sociale en maatschappelijke waarden in het leven en die respectvol met anderen kunnen omgaan.  

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten wij als school zorgen dat onze leerlingen “taalvaardiger” worden. Een
sterkere taalvaardigheid zorgt dat het leren binnen andere leergebieden makkelijker verloopt. Bovendien beïnvloedt de
taalvaardigheid ook de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Sterkere taalvaardige kinderen durven spreken,
leggen gemakkelijker contacten en voelen zich minder snel geïsoleerd.  

Werken in een posi ef en veilig klasklimaat aan betekenisvolle taken, in interac e met medeleerlingen en de leerkracht,
zorgt voor een krach ge leeromgeving waarbinnen onze leerlingen volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Kinderen
die zich veilig en goed voelen in een klas, zullen ook meer open staan voor het taalaanbod dan kinderen die zich niet
geborgen weten in de klas.

Mondeling en schriftelijk taalgebruik gaan vaak hand in hand. 

Alle leerlingen en in het bijzonder voor die leerlingen voor wie, na herhaalde instruc e  en voldoende oefening het
schriftelijk taalgebruik zeer moeilijk blijft, zal het mondeling taalgebruik steeds op het voorplan staan.
 
Voor de schri elijke taalvaardigheid zullen wij waar mogelijk hulpmiddelen inschakelen en compenserende maatregelen
voorzien.  

Taalvaardigheid staat centraal  
De mondelinge communica e kan zowel verbaal als non-verbaal (gesproken en geschreven taal, SMO G, pictogrammen,
prenten ...) verlopen. We zorgen voor een rijke taalomgeving. De inrich ng van de klas en de ac viteiten nodigen uit tot
spreken en luisteren. In onze klassen gebruiken we thematafels en verschillende hoeken (ontdekhoek, construc ehoek,
…). Elk moment, elke ac viteit in en buiten de klas is dus een taalmoment, een kans om de leerling in zijn taalvaardigheid
te s muleren: bij het aantrekken van de jassen, het vrij spel, een verhaal, het ochtendpraatje in de kring,… elk moment
biedt mogelijkheden om taalvaardigheid aan te spreken en te bevorderen. De leerkrachten bieden voldoende ruimte om
de kinderen zelf veelvuldig aan het woord te laten. We s muleren dit door handelingen te laten verwoorden, opnieuw te
verwoorden, de beurt te beschermen of door te spelen, open vragen te stellen, in te gaan op de inhoud… We gebruiken
zowel visuele als verbale communica e ter ondersteuning. De dagindeling, instruc es en andere ac viteiten worden
verduidelijkt door pictogrammen, woord-pictogrammen, het geschreven en/of gesproken woord ...

Naast aandacht voor mondelinge vaardigheden besteden we ook aandacht aan de schri elijke taalvaardigheid. Bij
kinderen die leesrijp blijken, trachten wij het leesproces op gang te brengen, zo ver mogelijk te ontwikkelen en te
onderhouden. Dit lezen kunnen we inze en als ondersteuning bij allerlei ac viteiten (koken, winkelen, ...), helpt bij het
ordenen van de jdsindeling ( dag- en weekschema's, ...) en is belangrijk als vrije jdsbesteding. Bij kinderen waarbij het
lezen weinig of niet mogelijk blijkt zullen prenten, foto’s, pictogrammen als ondersteuning ingezet worden en proberen we
tot een vorm van woordherkenning te komen. Taal is in alle vakken aanwezig; soms als doel, soms als middel. Door
gericht aandacht te besteden aan taal in andere vakken, brengt de leerkracht de taalvaardigheid van leerlingen op een
hoger niveau.
 

Actief en sociaal leren via betekenisvolle taken.  
Functioneel leren vertrekt vanuit de motivatie en de interesse van het kind.  
Door te vertrekken vanuit de belangstelling van onze kinderen en hierop verder te bouwen verhogen we hun motivatie.
Actief leren gaat uit van de kinderen zelf en wordt door hen als betekenisvol en zinvol ervaren. Kinderen voelen het belang
van wat ze doen en gaan daarom probleemoplossend aan de slag.  
Om ac ef leren te s muleren werken we in de mate van het mogelijke met thema’s en projecten. Wij proberen de
kinderen vertrouwd te maken met realis sche situa es. Wij willen hen  vaardigheden leren die voor hen maatschappelijk
relevant zijn (vb gaan winkelen, marktbezoeken, de bib, naar het theater te gaan, dienstregelingen van het openbaar
vervoer interpreteren en leren gebruiken of openingsuren correct interpreteren). Op die manier trachten we hen voor te
bereiden op het latere sociale leven in hun directe omgeving. Het is belangrijk dat de kinderen op een aanvaardbare
manier met anderen leren omgaan en opkomen voor zichzelf.  

We bevorderen interac ef taalonderwijs. Er is voldoende ruimte voor inbreng van de kinderen zelf, ze leren dus dikwijls
van en met elkaar. Samen lezen, schrijven, reageren op elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar aanvullen, samen oplossingen
zoeken voor een probleem … Het is belangrijk dat de kinderen leren wat de beste manier is om met en van elkaar te leren,
hoe ze dit moeten aanpakken. Kinderen worden hierin sterk begeleid door de leerkracht, die zelf steeds het goede
voorbeeld gee . De ac viteiten kunnen voor veel leerlingen hetzelfde zijn; de mate van ondersteuning en aansturing door
de leerkracht maken het verschil. Onze kinderen zijn gebaat bij goede feedback. We geven vooral feedback op hoe de
taak is aangepakt (procesgericht). 
  

Strategisch leren  
Goed taalonderwijs is strategisch taalonderwijs. Dit geldt niet alleen voor het leren lezen en schrijven, maar ook voor
spreken en luisteren. De leerkracht kan strategieën aanbieden voor het leren van nieuwe woorden (leerlijn woordenschat
bijvoorbeeld: voorspellen, het woord analyseren, gebruikmaken van de context). Ook bij een vaardigheid als begrijpend
luisteren kan de leerling leren gebruikmaken van strategieën. Voorbeelden van luisterstrategieën zijn: voorspellingen
doen, feiten memoriseren, de tekst samenvatten, leervragen formuleren.  
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Kinderen voorbereiden op later betekent dat ze strategieën leren door planning, uitvoering en controle van
(taal)leerprocessen. (Bv. Hoe maak ik een boodschappenlijstje, hoe schrijf ik een kort brie e/no e dat ikzelf en anderen
begrijpen, hoe beantwoord ik de telefoon, …  )
Probleemoplossend handelen is leren om een probleem te verwoorden. De leerkracht begeleidt de leerlingen om
mogelijke oplossingen te zoeken. Taal en handelen gaan hier samen: wat is het probleem precies? Hoe kunnen we het
oplossen? We proberen om hen eenvoudige strategieën aan te leren of zelf te ontdekken.
  

Aandacht voor woordenschat.  
Zowel binnen de taalontwikkeling als binnen de cogni eve ontwikkeling is woordkennis van belang. Bij incidenteel
(impliciet) leren komen nieuwe woorden vanzelf aan bod wanneer we een rijk taalaanbod hanteren. Hiervoor werken we
rijke contexten uit en voorzien daarbinnen goede ondersteuning.  
Bij inten oneel (expliciet) leren bieden we onze leerlingen bewust woorden aan. De leerkracht biedt verschillende
mogelijkheden aan om nieuwe woorden te leren, bijvoorbeeld: voorspellen, het woord analyseren, gebruikmaken van de
context…  

We zorgen hierbij voor een selec e en systema sche opbouw van woordenschat. Zo is het voor leerlingen bijvoorbeeld
belangrijk dat ze conven onele pictogrammen en symbolen herkennen en gepast hanteren, (persoonlijke) documenten
correct kunnen invullen, een boodschappenlijstje kunnen kopiëren of zelf schrijven… Bij het ‘onderwijzen’ van deze
woorden is het belangrijk dat wij aandacht hebben voor een duidelijke, kindvriendelijke beschrijving van de betekenis.
Daarnaast moeten we jd en ruimte creëren om deze woorden te kunnen vastze en. We creëren verschillende contexten
waarin onze leerlingen ervaringen kunnen opdoen met deze woorden.

Taalbeleid
[Indien van toepassing: lokaal in te vullen]
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Afspraken

Gebruik van gsm en andere media
In de klas en op het schooldomein mag je geen gebruik maken van een gsm en andere technologische apparatuur, tenzij
de leerkracht hiervoor toestemming gee  in func e van de lesinhoud. Het gebruik van een  gsm en andere media op
school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van misbruik, pesterijen, wangedrag en dergelijke.
Verder verhindert het gebruik van technologische apparatuur het ordentelijk lesgeven. Om verleiding te voorkomen,
vragen we aan iedere leerling om zijn gsm, tablet of andere jdens het eerste lesuur af te geven aan de leerkracht. De
gsm, tablet of andere wordt bewaard in een gesloten doos en op een veilige plaats zodat er geen diefstal kan zijn. Na het
laatste belsignaal krijg je jouw gsm, tablet of andere terug.  
  
Het beluisteren van muziek mag enkel met een toestel dat geen connec e hee  met het internet. Muziek beluisteren met
een multimedia-apparaat kan enkel mits toestemming van een leerkracht.  
Bij vaststellen van het gebruik van technologische apparatuur op school, kan er een ordemaatregel worden genomen.  
  
De school is op geen enkel moment verantwoordelijk voor diefstal! Wij raden leerlingen en ouderss of voogd ten zeerste
aan om waardevolle voorwerpen zoals mul media-apparatuur thuis te laten. Het leerlingensecretariaat is jdens de
schooluren steeds telefonisch bereikbaar. Ook leerlingen kunnen gebruik maken van een telefoon op het
leerlingensecretariaat.  
   
In de klas of op het schooldomein mogen er geen foto’s gemaakt worden en mag er niet gefilmd worden, tenzij de
betrokken personen (bv. de leerkracht, de medeleerling…) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.
Naast de uitdrukkelijke toestemming voor het maken van foto’s en het filmen, heb je de schri elijke toestemming van de
desbetreffende personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.  

Privacywetgeving en beeldmateriaal
Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, op facebook, in de infobrochure, en dergelijke.
Met die beelden willen we geïnteresseerden op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.

De school hee  daarvoor de individuele toestemming van je ouders nodig (zie toestemmingsformulier als bijlage). Indien
je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur van de school,
die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.  
  
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop
medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je
de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.  

Op het schooldomein maken wij gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden
duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden bekijken mits een
grondige reden.  

Reclame en sponsoring
Reclame heeft als doel de verkoop te bevorderen.
Sponsoring houdt in dat een bijdrage wordt gegeven met als doel de bekendheid te verhogen.

Onder bepaalde voorwaarden kan reclame en sponsoring door derden, na overleg met de schoolraad, toegestaan worden
binnen de school. Deze voorwaarden houden in dat reclame en sponsoring door derden niet onverenigbaar mogen zijn met
de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de school en dat zij de geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid, objec viteit en ona ankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Leermiddelen en
onderwijsac viteiten blijven vrij van reclame. Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de
schoolraad die hierover zal adviseren.

Kledij, orde en hygiëne
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Kledij, orde en hygiëne
Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren,
de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Evenmin mag de eigen veiligheid of gezondheid,
noch die van anderen mag in het gedrang komen.

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk (zie onkosten bijlage). 
Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de
betrokken leerkracht, naargelang de situa e, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden
als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen (bijvoorbeeld tijdens de praktijkvakken, bij sport en zwemmen, e.d.).

Zo wordt er in de lessen lichamelijke opvoeding verwacht dat elke leerling  
sportieve kledij (een T-shirt, een short en sportschoenen) draagt. Voor de turnlessen worden  
de leerlingen verplicht een T-shirt met het schoollogo te dragen. Dit T-shirt blijft ook steeds  
op de school aanwezig buiten de turnlessen (met uitzondering van vakan es ifv een wasbeurt). Het T-shirt kan op school
aan een democra sche prijs verkregen worden. Voor de zwemles, die ook een verplicht onderdeel van de opleiding  is,
wordt een zwembroek/zwempak gedragen. Tijdens de lessen beroepsgerichte vorming  wordt aangepaste werk- en
veiligheidskledij gedragen en lange haren samengebonden. 

Het niet naleven van veiligheidsregels kan bij een arbeidsongeval de terugbetaling door de verzekering in het gedrang
brengen.

Lokale leefregels
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Lokale leefregels
[Voorbeelden van items die men in het schoolreglement bij voorkeur op een positieve wijze kan opnemen.]

[Volgens eigen procedures:
 
Algemeen

tijdig aanwezig zijn op school – te laat komen;  
leerlingenvervoer;  
wijze van verkoop van maaltijdbonnetjes, dranken, e.d.;  
persoonlijke bezittingen (verantwoordelijkheid bij diefstal);  
respect en begrip voor anderen (bv. werken rond pesten, diversiteit);  
leerboeken en bibliotheek;  
brandveiligheid;  
diefstal en andere vergrijpen;  
schoolverzekering;  
schooltoelage;  
…  

In de klas 
spreek- en luisterhouding;  
aandacht;  
orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten, enz.;  
speel- en werkhoeken opruimen na de activiteiten;  
respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school;  
…

Op de speelplaats  
aard van de spellen en van het speelgoed;  
gebruik van vuilnisbakken;  
respect voor begrenzing;  
respect voor beplanting;  
aandacht voor belsignaal;  
rijen vormen;  
…  

In het toilet
voorkeurtijdstip van toiletbezoek;  
verblijf in toiletruimte;  
gebruik van toiletten;  
…

In het schoolrestaurant
al dan niet een vaste plaats innemen;  
tafelleider (in voorkomend geval de opdracht van de tafelleider bepalen);  
begeleiding (leerkracht, toezichthouder, e.d.);  
elementaire tafelmanieren;  
zich verplaatsen in het schoolrestaurant;  
het schoolrestaurant binnenkomen en verlaten (wanneer, hoe, houding);  
…

In de bus
begeleiding van de kinderen tijdens het busvervoer;  
al dan niet een vaste plaats innemen;  
al dan niet toelaten om plaats te verlaten;  
afspraken bij het in- en uitstappen;  
…  

Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten
het klaslokaal binnenkomen en verlaten (in rij, vrij...);  
verplaatsing tot aan respectievelijk de rijen voor fietsers, voetgangers, bus, opvang;  
plaats waar ouders de kinderen brengen en afhalen;  
…  

Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school)  
indeling van de ruimte in een rustige hoek en een speelhoek;  
indeling volgens leeftijdsgroepen;  
hulp bij huiswerken of begeleiding bij spel;  
richtlijnen van toezichthouder volgen;  
zie afspraken op de speelplaats, in het toilet;  
…  

Buitenschoolse activiteiten
richtlijnen van begeleiders;  
voorkomen;  
taalgebruik;  
verplaatsing in groep;  
…]

Levensbeschouwelijke kentekens
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Levensbeschouwelijke kentekens
In onze school is het niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare
levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing jdens alle onderwijsac viteiten, zowel binnen als buiten
de schoolmuren. Enkel jdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbare
levensbeschouwelijke kentekens dragen.

Aandachtspunten in de klas
De werking in de klas gebeurt zoals de leerkracht dit bepaalt. Dat wil zeggen dat de leerkracht bijkomende
maatregelen kan nemen om de lessen normaal te laten verlopen.
In elk geval wordt er verwacht dat je aandachtig de lessen volgt, goed meewerkt en een correcte houding
aanneemt. Tijdens de lessen blijven alle leerlingen in het lokaal. Slechts bij uitzondering zal de leerkracht de
toelating geven het lokaal te verlaten.  
In de klassen eten en drinken wij niet! Daarvoor dienen de speeltijden en de refter.  
Wanneer dit echter past binnen het pedagogisch project, wordt eten en drinken in de klas wel toegestaan.  
Omdat iedereen graag in een nette omgeving zit, wordt er verwacht dat je ordelijk werkt, dat je boekentas netjes in
orde is en dat alle materialen netjes op hun plaats worden gelegd. We vinden het vanzelfsprekend dat alle
leerlingen mee helpen opruimen na een activiteit.  
De leerlingen nemen aan alle activiteiten deel. Indien nodig kan met een doktersattest vrijstelling verkregen
worden voor bepaalde activiteiten.

 

Aandachtspunten op de speelplaats
Ook tijdens de speeltijd houden wij ons aan een aantal elementaire regels:  

Wij spelen enkel op de geplaveide gedeelten van de speelplaats.  
Op de speelplaats hebben we respect voor de gebouwen en de beplanting.  
Afval gooien we in de juiste vuilnisbakken aangeduid met een bepaalde kleur en icoon. Sluikstorten zal met een
toepasselijke sanctie bestraft worden.  
We gehoorzamen de leerkrachten met toezicht. Bij problemen kunnen we bij de leerkracht van toezicht terecht.  
Balspelen doen we tijdens de speeltijd enkel met een softbal. Een basketbal mag gebruikt worden op het
basketbalterrein, een lederen voetbal enkel op het voetbalterrein.  
Na het horen van het eerste belsignaal gaan we op de aangegeven plaats netjes in de rij staan. 
Bij het tweede belsignaal gaan we onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal.
Wanneer we ons met de hele klas verplaatsen doen we dat in rij en op een rustige manier.
We lopen niet door de schoolgebouwen;

Aandachtspunten voor toiletbezoek
We lopen niet te pas en te onpas naar het toilet. Vanaf 8u30 tot 8u50 en tijdens elke speeltijd is er gelegenheid om
naar het toilet te gaan.
Een uitzondering op deze regel kan door de verpleging worden toegestaan om medische redenen.
We gedragen ons netjes in de toiletruimte en blijven er niet nodeloos hangen. Om hygiënische redenen spoelen we
het toilet door en wassen we na elk toiletbezoek onze handen.  

Aandachtspunten in de refter
Om de maaltijd vlot en netjes te laten verlopen, houden we ons aan de volgende richtlijnen:  

Om 12.20 uur stellen we ons op in de rij aan de refter. Wanneer iedereen stil is, kunnen we rustig de refter
betreden. Eenmaal binnen wachten we achter onze stoel tot iedereen weer stil is. Op het teken van de
verantwoordelijke nemen we plaats.  
We gaan zitten op de plaats die ons toegewezen wordt door de leerkrachten van toezicht.  
Hoofddeksels zetten we af en jassen hangen we aan de kapstok in de gang.  
Het is belangrijk om op regelmatige tijdstippen te eten. Daarom willen we dat iedereen ’s middags eet en drinkt.  
We raden ouders aan een ‘gezonde’ brooddoos met hun kind mee te geven. Chips en snoep worden ten stelligste
afgeraden alsook energiedranken en frisdranken.  
Leerlingen die een broodmaaltijd meebrengen van thuis gebruiken daarvoor een brooddoos, omwille van
ecologische redenen liever geen aluminiumfolie.  
We beseffen dat voedsel enkel dient om op te eten. Daarom zullen we niet onnodig morsen, met eten werpen, ...  
Na de maaltijd ruimen we samen af en we laten de tafel proper achter. Pas dan zal de verantwoordelijke de
toelating geven de refter te verlaten.  
We gehoorzamen de leerkrachten met toezicht.  

Aandachtspunten op de schoolbus

Algemene informatie
Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van gemeenschappelijk leerlingenvervoer (schoolbus). Zij
kunnen ook kiezen voor individueel vervoer met de trein en/of de Lijnbus.  

Vanaf het 4e leerjaar van opleidingsvorm 4, maken de leerlingen steeds gebruik van individueel vervoer. De school kan
uw zoon of dochter dan een gratis bus- en/of treinabonnement bezorgen.  

Ouders kunnen eveneens de toestemming geven aan hun kind om op eigen kracht naar school te komen.  

Om de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren en in functie van de stage waar de leerlingen zelfstandig naar toe
zullen gaan, adviseren wij u graag om uw zoon/dochter vanaf de 2e fase het openbaar vervoer te laten gebruiken in plaats
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van de schoolbus.  

Aandachtspunten voor de ouders
De ouders zorgen ervoor dat hun kind tien minuten voor het voorziene uur klaar staat thuis of op de afgesproken
opstapplaats. 
Bij het afstappen van de leerlingen zijn het de ouders die hun kind afhalen aan de schoolbus. Een busbegeleider
kan niet verplicht worden om de schoolbus te verlaten, rekening houdend met de veiligheid van de andere
leerlingen op de schoolbus.
De verantwoordelijkheid van de busbegeleiding begint wanneer het kind de bus opstapt en eindigt wanneer het
kind afstapt. Gedurende de rit staan de leerlingen onder het gezag van de busbegeleider en de chauffeur, en
moeten zij hen gehoorzamen.
De leerlingen mogen de schoolbus niet verlaten op een niet afgesproken halte. Uitzonderingen worden enkel
toegestaan door de buscoördinator/directie na een vraag van de ouders.
Bij afwezigheid op de standplaats of wanneer u niet thuis bent:

Bij het afhalen stopt de schoolbus bij u thuis of op een afgesproken opstapplaats, maar wacht niet bij
afwezigheid. Het is dus belangrijk dat uw kind klaar staat om de bus op te stappen. Indien dit niet het geval
is, zal u zelf uw kind naar school moeten brengen. 
Indien u niet thuis bent bij het naar huis brengen van uw kind,  neemt de begeleider uw kind terug mee naar
de school. U dient dan uw kind zelf af te halen op het semi-internaat van mpi Kompas (Bellestraat 89, Sint-
Niklaas) vòòr 18u. Na 18u wordt uw kind toevertrouwd aan de politie.   

  Verwittig altijd de school indien uw kind geen gebruik kan maken van het busvervoer.
Bv. uw kind moet niet afgehaald worden, uw kind is ziek, u brengt uw kind zelf naar school, e.d.
Bv. u komt uw kind zelf afhalen aan de school.
Na de afwezigheid van uw kind moet de school ook gewaarschuwd worden zodat uw kind weer opgehaald
wordt.

De schoolbus vervoert enkel leerlingen die ingeschreven zijn op onze school en recht hebben op collectief vervoer.
Dit recht dient u aan te vragen aan de buscoördinator van de school. Niet-rechthebbende personen worden niet
toegelaten op de schoolbussen.
Wijzigingen (wel/niet ophalen – extra adres – verhuis - …) dienen ten laatste 3 dagen op voorhand schriftelijk of
telefonisch aan de school gemeld te worden. 
Rolstoelen, buggy’s, valiezen, e.d. kunnen enkel meegenomen worden mits toestemming van de directie. Dit geldt
ook voor huisdieren en sportartikkelen zoals, rollerblades, skateboarden, voetballen, e.d.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de schoolbus toebrengt.
De ouders geven hun wensen en/of klachten rechtstreeks aan de buscoördinator door en niet via de busbegeleider.
Wanneer een leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directeur deze leerling tijdelijk
of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.
Bij orde en tuchtproblematiek (vechten, verbale agressie, overtreden van de regels, niet luisteren naar begeleiding,
…) wordt er door de busbegeleiding, in samenspraak met de buscoördinator, een meldingsfiche opgemaakt. De
leerling in kwestie krijgt een gedragskaart. Ouders, directie en psychologen worden op de hoogte gebracht. Na 3
meldingsfiches kan er een schorsing van één dag volgen. Wanneer het gedrag storend blijft kan een langere
schorsing afgesproken worden in overleg met de directie.  

Aandachtspunten voor de leerlingen  
De leerlingen moeten aan de busbegeleiding en buschauffeur gehoorzamen.
De leerlingen krijgen van de busbegeleiding een vaste plaats toegewezen. Er is geen discussie mogelijk.
Indien er veiligheidsgordels aanwezig zijn, is het verplicht deze te dragen.
De leerlingen mogen niet recht staan tijdens de busrit.
De leerlingen mogen niet snoepen, eten, drinken of roken in de schoolbus. Enkel water drinken wordt toegelaten.
Ook op de schoolbus mogen de leerlingen hun gsm/smart phone niet gebruiken – bij een dringende oproep vragen
zij eerst de toestemming van de busbegeleider voor het opnemen van hun gsm/smartphone.
De leerlingen krijgen de toestemming om naar muziek te luisteren via oortjes of een hoofdtelefoon, zolang dit niet
storend is voor de andere leerlingen of het goed functioneren van de schoolbus.
De leerlingen krijgen de toestemming om een boek of strip te lezen, huiswerk te maken, spelletjes te spelen op een
console (geluid via oortjes of hoofdtelefoon), … zolang dit niet storend is voor andere leerlingen of het goed
functioneren van de buschauffeur.
Schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen door eigen fout of door derden, kan niet verhaald worden op
de school. De leerling is verantwoordelijk voor het goede beheer van zijn/haar persoonlijke bezittingen.
Ramen en deuren mogen enkel en alleen geopend worden door de busbegeleiding of buschauffeur.
De leerlingen mogen de bus pas verlaten na toelating van de begeleiding en dit langs de voorzijde.
Na het verlaten van de schoolbus gaan de leerlingen rechtstreeks naar de leefgroep/klas/speelplaats. Het
schooldomein mag niet meer verlaten worden op dat moment.
Na het laatste belsignaal gaan de leerlingen rechtstreeks van de leefgroep/klas/ speelplaats naar hun eigen
schoolbus. Dat gebeurt onder begeleiding van de leerkracht van het laatste lesuur. De leerlingen mogen op geen
enkel ogenblik het schooldomein verlaten om nadien met de schoolbus mee te rijden.  

Vroegtijdig verlaten van de school (OV2 en OV4)
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Vroegtijdig verlaten van de school (OV2 en OV4)
Leerlingen van de 2e fase OV2 en 2e graad OV4 kunnen de school vroeg jdig verlaten bij afwezigheid van de leerkracht,
na toestemming van de directeur en als de ouders bij het begin van het schooljaar hiervoor een toestemming getekend
hebben. Bij een extramurosac viteit kunnen leerlingen uit de 2e fase OV2 en 2e graad OV4 rechtstreeks naar de plaats
van afspraak gaan en/of naar huis gaan mits een schri elijke toestemming (papier, via de agenda of per e-mail) van de
ouders of verantwoordelijke voorafgaande aan de activiteit – en in overleg met de directeur.
  
Leerlingen verlaten de school nooit zonder toestemming van de directeur. Indien dit toch gebeurt, worden de ouders
ingelicht. Indien zij niet bereikbaar zijn kan de school overwegen om de politie te contacteren.  

Persoonlijke bezittingen (schade, verlies, diefstal)
De school is niet verantwoordelijk bij schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen (boekentas, kledij, handtas,
portefeuille, technologische apparatuur, bril, fiets, …). De beschadigde, verdwenen of gestolen items worden dus ook niet
vergoed door de school.

Respect voor school en omgeving
Zoals we zorg dragen voor ons eigen materiaal, zo dragen we ook zorg voor de school en zijn omgeving. We vervuilen de
omgeving van de school en de schoolterreinen niet door alles zomaar weg te werpen. Op alle speelplaatsen zijn er
containers geplaatst met daarbij een afbeelding van het soort afval dat erin thuis hoort.

We beschadigen de gebouwen en het meubilair niet. Opze elijke vernielingen zullen steeds verhaald worden op de
dader(s).  
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Afwezigheid

Gewettigde afwezigheden

Afwezig wegens ziekte

Als je één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door
je ouders.

Een dergelijke verklaring kun je hoogstens viermaal per schooljaar afgeven.

Een medisch attest is nodig:
als je langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent (ook bij verlenging);  
als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van je ouders hebt ingediend voor een ziekteperiode van
één, twee of drie kalenderdagen;  
als je ziek bent tijdens examenperiodes
Als je moederschapsverlof opneemt.  

De verklaring van je ouders of het medisch a est moet je indienen de eerste dag dat je terug op school bent. Als je langer
dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen.

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:  
uitgereikt wordt door een arts, geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodon st, een tandarts of door de
administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;  
duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;  
de relevante iden fica egegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en R IZ IV-nummer van de
verstrekker;  
aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;  
de begin- en de einddatum aangee  van de ziekteperiode, met in desbetreffend geval de vermelding van voor-of
namiddag.  
Ben je in behandeling bij een arts in Nederland dan vult deze arts een verklaring in die wij samen met de C LB-arts
hebben opgesteld. Een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken dat geldt in België.  

Als de rechtsgeldigheid van je medisch attest twijfelachtig is, beschouwen we jouw afwezigheid als ongewettigd.

Een medisch attest is twijfelachtig als:
het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer die schrijft “dixit de patiënt”;  
het attest geantedateerd is of de begin- en einddatum ogenschijnlijk werden vervalst;  
het a est een reden vermeldt die niets met je medische toestand te maken hee  zoals de ziekte van één van je
ouders, hulp in het huishouden, e.d.

Bij een twijfelach g medisch a est kan de school contact opnemen met de C LB-arts van de school. De C LB-arts kan dan
contact opnemen met jouw behandelende arts om je dossier te bespreken/aan te kaarten. Rekening houdend met de
deontologische artsencode kunnen beide artsen jouw zaak verder opvolgen.

Als je door een medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch a est met de verschillende
data. Ook als je chronisch ziek bent en niet voor elke afwezigheid een doktersconsulta e nodig hebt, kan één medisch
a est volstaan. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de C LB-arts. Als je dan effec ef als gevolg van je chronische
ziekte afwezig bent, volstaat een attest van je ouders.

Afwezig tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school
Als je niet kunt deelnemen aan bepaalde oefeningen, moet de huisarts jou een uniform “medisch a est voor de lessen
lichamelijke opvoeding en sportac viteiten op school” meegeven. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding
uitmaken wat je wel en niet kunt doen in de lessen. De school kan voor een theoretische invulling van de cursus zorgen.

Ben je langdurig afwezig in de lessen, dan moet je behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het
CLB aan de arts om je toestand opnieuw te evalueren.

Afwezig om één van de volgende redenen
Mits je op school (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een officieel document met de reden van je
afwezigheid afgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende redenen:

om feestdagen te beleven die inherent zijn aan jouw door de Grondwet erkende levensbeschouwing. Je ouders
moeten verklaren dat je de feestdag effec ef zult meebeleven. Deze verklaring moet je al jd voorafgaand aan de
feestdag op school afgeven;  
om een begrafenis- of huwelijksplech gheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die
onder hetzelfde dak woont;  
om een familieraad bij te wonen;  
om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;  
omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;  
omdat je onderworpen bent aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;  
om als zetelend lid deel te nemen aan ac viteiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de
Vlaamse Scholierenkoepel vzw.

Afwezig met toestemming van de school
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Afwezig met toestemming van de school
Ben je om een andere reden dan de hiervoor opgesomde gewe gde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van
de school en mits je (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een officieel document afgeeft.

Alvorens te beslissen of jouw afwezigheid wordt toegestaan, zal de school rekening houden met jouw belang als leerling,
maar ook met het algemene belang van de school.

Je afwezigheid is in deze gevallen geen recht.

Voorbeelden:
Voor een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een
persoon die onder hetzelfde dak woont of om de begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bij te
wonen;  
Om ac ef deel te nemen aan culturele en/of sportmanifesta es in het kader van een individuele selec e of
lidmaatschap van een vereniging; deze afwezigheid kan maximaal en al dan niet gespreide halve schooldag per
schooljaar bedragen;  
Als gevolg van deelname aan time-out programma  
Bij laattijdige inschrijving in de school.  
Bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma of met
het spreiden van enkele specifieke opleidingen in OV4  
Bij afwezigheden die verband houden met het spreiden van een opleiding hetzij van 1 leerjaar over 2 schooljaren,
hetzij van een graad over drie schooljaren als specifieke maatregel voor zieke leerlingen of na een ongeval voor
leerlingen met een handicap.  
Bij afwezigheden die verband houden met revalidatie tijdens de lesuren.  

Onderwijs voor zieke leerlingen - tijdelijk onderwijs aan huis
Je hebt recht op onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs of een combina e van beide wanneer je een rela ef
lange periode of herhaaldelijk jdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof, zodat je

jdelijk onmogelijk of minder dan hal ijds de lessen op school kunt volgen. Als je aan de voorwaarden voor jdelijk
onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs voldoet, zal de school je ook wijzen op dit recht.  
  
Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen, organiseert de school onderwijs
aan huis. Het tijdelijk onderwijs aan huis omvat vier lesuren per week.  
  
Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:  

Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof of je
bent chronisch ziek. Chronisch ziek zijn wil zeggen dat je een terugkerende behandeling krijgt van ten minste zes
maanden en daardoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kunt.  
Je ouders dienen een schri elijke aanvraag in bij de school samen met een medisch a est. Ben je niet-chronisch
ziek, dan volstaat een medisch a est van je huisarts; ben je chronisch ziek, dan is een medisch a est van een
geneesheer-specialist verplicht.  
Als je afwezigheid langer duurt dan voorzien, moeten je ouders een nieuwe aanvraag en een nieuw medisch a est
indienen. Als je chronisch ziek bent, is enkel een nieuwe aanvraag voldoende.  
De afstand tussen de school en je woonplaats mag maximum en kilometer bedragen. Als de afstand meer dan en
kilometer bedraagt, beslist de school of zij het tijdelijk onderwijs aan huis vrijwillig kan organiseren.

 
Ben je opgenomen in een ziekenhuis, een preventorium, een residen ële se ng waaraan een ziekenhuisschool
verbonden is, of een K-dienst (“dienst met onderwijsbehoe e” in de kinderpsychiatrie), dan is onze school niet meer
verplicht om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren. Het synchroon internetonderwijs kan wel verder lopen.

Moederschapsverlof
Als zwangere leerling heb je recht op moederschapsverlof van maximaal één week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
en maximaal negen weken na de effectieve bevalling. Je behoudt het statuut van regelmatige leerling en hebt recht op
tijdelijk onderwijs aan huis, voor zover je aan de voorwaarden voldoet.

Als je moederschapsverlof wenst op te nemen, is een medisch attest vereist.

Problematische afwezigheid
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Problematische afwezigheid
De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te waarborgen. Ongewettigd
afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Wanneer je toch ongewettigd afwezig blijft, zal de
school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

Als wij vaststellen dat je spijbelt, nemen wij contact op met je ouders. Blijf je verder spijbelen, dan contacteren wij, in
ieder geval na vijf halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt.
Geregeld te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder ongewettigde
afwezigheid.

Problematische afwezigheden kunnen er ook toe leiden dat je schooltoelage moet worden terugbetaald.

Uitzonderlijk kan de school beslissen jou uit te schrijven.

Het aantal problematische afwezigheden dat je in de loop van het schooljaar hebt opgebouwd, wordt overgedragen als je
van school verandert. Het is niet mogelijk om je hiertegen te verzetten.

Afwezigheid bij examens en/of proeven
Kun je om een geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens en/of proeven, dan moet je onmiddellijk de
directeur of zijn afgevaardigde (in dit geval het secretariaat) hiervan op de hoogte brengen. Afwezigheid wegens ziekte
moet je tijdens examens of proeven altijd wettigen met een medisch attest. Hoe en wanneer je de gemiste examens moet
inhalen, daarover beslist de klassenraad. Dit wordt dan schriftelijk aan je ouders meegedeeld.

Afwezigheid wegens levensbeschouwelijke redenen
Als je vrijgesteld bent van de verplichting om les te volgen in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele
zedenleer:  

Moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing;  
Mag je tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.  

Afwezigheid tijdens extramurosactiviteiten
• Niet-deelname dient voorafgaandelijk en schriftelijk aan de directeur te worden gemeld:  
• Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan de extramurosactiviteiten.  
• Alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden buiten een vestigingsplaats van de school waar je bent ingeschreven, zijn
extramurosactiviteiten:  
- Lessen die gevolgd worden in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken (het
begrip ‘school’ slaat hier NIET op een reguliere onderwijsinstelling);  
- Alle binnen- of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten  
• Je ouders hebben het recht om je niet mee te laten gaan op meerdaagse extramurosactiviteiten (m.u.v. gwp OV4, vierde
middelbaar), op voorwaarde dat zij deze weigering voor de betrokken activiteit schriftelijk en op gemotiveerde wijze
kenbaar maken aan de directeur. Ook als je niet over de nodige reisdocumenten kan beschikken, kunnen je ouders
weigeren om je te laten deelnemen aan een buitenlandse extramurosactiviteit.  
• Als je niet deelneemt aan de meerdaagse extramurosactiviteit, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten
geven aansluitend bij de extramurosactiviteit; je bent verplicht die uit te voeren. Je aanwezigheid op school is vereist.

Afwezigheid als gevolg van een uitsluiting als tuchtmaatregel of preventieve schorsing.
Deze afwezigheid is gewettigd wanneer je het recht op lesbijwoning verliest door een tuchtmaatregel of een preventieve
schorsing. Een leerling die hetzij een tijdelijke uitsluiting, hetzij een definitieve uitsluiting (voorafgaand aan de
inschrijving in een andere school) heeft gekregen, wordt het recht op lesbijwoning ontnomen. Ongeacht het feit of de
leerling tijdens deze uitsluiting wel of niet door de school wordt opgevangen, wordt hij/zij als van rechtswege gewettigd
afwezig geregistreerd. Het tuchtdossier geldt als een verantwoordingsstuk. De school heeft geen opvangverplichting.
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CLB

Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Waasland werkt samen met jouw school.

Het adres van ons CLB:
Hoofdzetel CLB Waasland
Dr. Verdurmenstraat 2
9100 Sint-Niklaas
Algemeen telefoonnummer: 03/776.02.16
Fax: 03/766.45.18
E-mail: info@clbwaasland.be

Directeur: Mevr. Sara Weyn

Het CLB is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 16u30. Het is steeds mogelijk om ook buiten deze
openingsuren een afspraak te maken.

De volgende teamleden bedienen jouw school:
  

Voornaam (naam) Functie

Lies Windey Arts

Inneke Haeck Verpleegkundige

Evi Carleer Psychologe

Marjolein Stevens Maatschappelijk werkster

Fatih Seyhoglu Intercultureel medewerker

Het CLB en zijn werkingsprincipes
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Het CLB en zijn werkingsprincipes

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?
Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen
verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.

We bekijken samen met jou hoe het C LB precies werkt. We geven ook meer uitleg over het Decreet rechtsposi e
minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB’s en het beroepsgeheim.

Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de
meerderjarige leerling zelf.

Hoe werkt het CLB? Enkele principes
In onze samenwerking met jouw school, je ouders én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden.
Principes noemt men ook wel grondbeginselen of belangrijke regels: 

We werken onafhankelijk. Jouw belang staat centraal.
We werken kort bij leerlingen en scholen.
We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen.
We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen.
Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.
Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code).
We respecteren de waarden die jouw school je wil meegeven.

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp
In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informa e, e.d. Al deze rechten staan
vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.

Meer informatie vind je in de volgende brochures:

“Je rechten tijdens onze begeleiding”
“Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders.”

Deontologische code CLB
CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk
CLB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.

De volledige ‘Deontologische code voor de CLB-medewerker’ vind je hier.

Beroepsgeheim
Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je aan het C LB-team
dingen in vertrouwen kunt vertellen. De C LB-medewerkers moeten jouw informa e vertrouwelijk behandelen. Z ij mogen
die informa e niet zomaar met anderen delen. In een aantal situa es kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of
met de school. Ze doen dit al jd in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het C LB-team besluiten om het
beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.

Voor schoolpersoneel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a.) geldt het ambtsgeheim. Z ij moeten discreet met
gegevens omgaan, maar moeten wel een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega’s, aan de politie, enzovoort.

Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij de CLB-medewerker.

Leerlingenbegeleiding door het CLB
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Leerlingenbegeleiding door het CLB
Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.

Wij kunnen leerlingen kortdurend begeleiden. In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding: 

de vraaggestuurde begeleiding;
de verplichte begeleiding.

De school en het CLB maken afspraken over hoe ze samenwerken.

Vraaggestuurde begeleiding

Wat is vraaggestuurde begeleiding?
Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat jij, je ouders of de school ons iets vragen. Soms
wachten we die vraag ook niet af en stellen we zelf al begeleiding voor. We doen dat als we na een gesprek met de
school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of dat je niet goed in je vel zit.

Onze vraaggestuurde begeleiding draait rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of school hebben er
altijd mee te maken. We sommen ze hieronder op met extra uitleg.

Leren en studeren 
Bij het C LB kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over jouw studiemethode, voor een diagnose en gesprekken over
je studiemo va e. Ook kunnen we samen met jou nagaan wat je nodig hebt om zo goed mogelijk aan de lessen
deel te nemen.
Onderwijsloopbaan 
Het CLB geeft bijvoorbeeld uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.
Preventieve gezondheidszorg 
Preven eve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Officieel zijn dat systema sche
contacten. Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terechtkunt met vragen over veilig vrijen, seksualiteit,
gezonde voeding, enzovoorts.
Psychisch en sociaal functioneren 
Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je faalangst? Je kunt ermee
bij ons terecht.

Natuurlijk kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen.

Onze vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We
gebruiken hierbij de volgende regel:

Ben je zelf 12 jaar of ouder én bekwaam? Dan geef je zelf wel of geen toestemming.
Ben je jonger dan 12 jaar én niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven.

Meer uitleg over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker.

Onze begeleiding is handelingsgericht!

Wij werken ‘handelingsgericht’ en passen ook daarbij belangrijke regels toe.

Bijvoorbeeld:

We houden er al jd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij jou alleen’ ligt. We
bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, enzovoorts.
We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.

Elke begeleiding verloopt in ‘fasen’. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. En het helpt om
goed samen te werken.

We werken binnen een zorgcon nuüm. Dat betekent dat we van heel weinig tot heel veel zorg kunnen bieden. We kiezen
ervoor de ‘minst ingrijpende hulp’ aan te bieden. We gaan na welke hulp jou het meest kan vooruithelpen.

Bijvoorbeeld:

Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een andere dienst, zoals een centrum voor
geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn.
Je hebt het moeilijk met lezen en spellen. Soms gaan we spreken met de school en krijg je andere leerstof of bijles.
Soms zal hulp van iemand anders nodig zijn, bijvoorbeeld een logopedist buiten de school.

Verplichte leerlingenbegeleiding
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Verplichte leerlingenbegeleiding
Voor sommige vormen van begeleiding hebben we geen toestemming van jou, je ouders en/of de school nodig. Dan is
medewerking verplicht.

Het gaat meer bepaald om begeleiding in het kader van:

de controle op de leerplicht;
de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB; 
de preventieve gezondheidszorg.

Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht
De overheid wil dat alle leerplich ge kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat
leerlingen ‘ongewe gd’ van school blijven. Meer informa e over gewe gde afwezigheden vond je al op een andere
plaats in het schoolreglement.

De overheid verplicht C LB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te werken. Als het ooit
gebeurt dat je de school verzuimt, willen we samen met jou (en je ouders, je school en mogelijk anderen) uitzoeken
waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierich ng
volgen. Misschien kun je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen … Daar proberen we dan
samen een oplossing voor te vinden.

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.

Signaalfunctie & consultatieve leerlingenbegeleiding
Als een C LB noden vaststelt bij leerlingen of vaststelt dat de leerlingenbegeleiding niet goed loopt, brengt het de
school hiervan op de hoogte. Dit noemen we ‘signaalfunctie’.
Consulta eve leerlingbegeleiding wil zeggen dat het C LB door hulp aan de school (leerkracht zorgcoördinator, e.a.)
ondersteuning aan een of meer leerlingen probeert te geven.

Preventieve gezondheidszorg
Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid is belangrijk voor een vlo e schoolloopbaan. De preven eve
gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, helpen bereiken en beschermen. We willen jdig
nagaan of er hier problemen kunnen komen en ze ook tijdig voorkomen.

Het CLB doet dit onder andere via de systematische contacten (vroeger: medische onderzoeken).  Verder helpt het CLB om
de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen en biedt het vaccinaties aan.

Systematische contacten
Je bent verplicht om aan systematische contacten deel te nemen.

In het secundair onderwijs wordt een systema sch contact georganiseerd in het 3de leerjaar van het secundair onderwijs
(of leerlingen op veertienjarige leeftijd).

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.

Het doel van het contact is niet een ‘gezondheidscheck’. Wel willen je groei en ontwikkeling opvolgen. We controleren die
aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze contacten willen we
problemen opsporen die de huisarts of de gewone dokter niet systema sch controleert en die je soms zelf nog niet hebt
opgemerkt. Bijvoorbeeld: dat je minder hoort, minder of slechter ziet, een bezorgdheid over een aspect van je
ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

Even belangrijk voor ons is of jij je lekker voelt in je vel (we noemen dat psychosociale ontwikkeling).

Verzet tegen systematisch contact door een bepaalde CLB-medewerker
Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een C LB-medewerker. De ouders of de bekwame leerling kunnen
zich verze en tegen een medewerker van het centrum die het systema sch contact uitvoert. In dit geval wordt het
systematisch contact uitgevoerd door:

ofwel een andere medewerker van ons CLB;
ofwel een medewerker van een ander CLB naar keuze;
ofwel een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie.

Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het C LB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van
het C LB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het C LB. Daar krijg je dan een ontvangstbewijs. De brief
moet gedateerd en ondertekend zijn!
Het systematisch contact moet plaatsvinden:

ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;
ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB.

Als het systematisch contact uitgevoerd wordt door een medewerker van een ander CLB of beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg bevoegd voor de opdracht in kwes e, dan moeten de gegevens binnen de vij ien dagen na het
systematisch contact aan het CLB bezorgd worden.
Als het systema sch contact door een arts bevoegd voor de opdracht in kwes e wordt uitgevoerd die geen C LB-
medewerker is, dan zijn de kosten van het systematische contact voor jou en je ouders.

Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling arts  bevoegd voor de opdracht in kwes e moeten worden
onderzocht  kan je via de CLB-medewerker vernemen.

Besmettelijke ziekten
Besme elijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n
plaats. Soms moet de C LB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besme elijke ziekte op school te helpen
voorkomen. Heb jij of hee  iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat
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die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren:

Je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert.
Je informeert zelf het CLB.
Jouw huisarts verwittigt het CLB.

De volgende besmettelijke ziekten moet men melden:

Bof (dikoor)
Maag-darminfecties / voedselvergiftiging
Buiktyfus
Difterie
Hepatitis A
Hepatitis B
Hersenvliesontsteking (meningitis)
Kinderverlamming (polio)
Kinkhoest (pertussis)
Krentenbaard (impetigo)
Mazelen
Rode hond (rubella)
Roodvonk (scarlatina)
Schimmelinfecties
Schurft (scabiës)
Tuberculose
Windpokken (varicella, waterpokken)
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.

Je bent verplicht om deze besme elijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen. Je moet meewerken
aan de maatregelen die men neemt om te helpen voorkomen dat sommige besme elijke ziekten zich op school
verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook profylactische maatregelen.

Vaccinaties
Het C LB biedt de vaccins van het vaccina eprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gra s aan.
Informatie over het vaccinatieprogramma vind je hier.

Bij elk systema sch contact wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccina es gekregen hebt. Is dat niet het geval, dan
word je verwittigd. Het CLB kan dan inhaalvaccinaties aanbieden.

De vaccina es van het C LB zijn gra s. Je bent niet verplicht om op dat aanbod in te gaan. Het C LB vaccineert enkel na
schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of mature leerling.

Voor sommige studierich ngen kunnen bepaalde vaccina es wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere
regelgeving: de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

Individueel contact
We kunnen ook een niet-verplicht  individueel contact uitvoeren.

We kunnen dat doen in de volgende gevallen:

1. als nazorg na een systematisch contact;
2. op jouw eigen vraag, of op vraag van de school of van je ouders;
3. omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.

Verandering van school en CLB

Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me?
Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en
verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blij  zo tot je in een nieuwe school met een ander C LB bent
ingeschreven.
Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school gevonden hebt. Bij
het zoeken naar een nieuwe school moeten je ouders en jij wel actief meewerken.

Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-
decreet) en Ondersteuningsmodel
Inleiding
Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. We streven ernaar dat elke leerling het
gemeenschappelijk curriculum volgt. Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die we bij iedere leerling
willen bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen
die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschri  of diploma. Als er bij
een leerling iets in de weg zit om die maximale vooruitgang te maken en het gemeenschappelijk curriculum te volgen, dan
hee  deze leerling recht op aanpassingen die het hem mogelijk maken om dat doel wél te bereiken. De aanpassingen
moeten wel redelijk of haalbaar zijn voor de school.

Meestal volstaan s mulerende en/of compenserende en/of remediërende en/of dispenserende maatregelen (STICO RDI-
maatregelen) om tot redelijke aanpassingen te komen. Soms is er ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (via
een ondersteuningsteam) nodig om die aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam. Soms kan men
onmogelijk voldoende aanpassingen doen, of zijn aanpassingen aan het gemeenschappelijk curriculum niet mogelijk of
niet redelijk. In dat geval kan de leerling de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen. Alle par jen
overleggen hier samen over. Het C LB kan beslissen dat er nood is aan een individueel aangepast curriculum (IAC) in het
gewoon onderwijs. Na die beslissing kan men ook onmiddellijk voor buitengewoon onderwijs kiezen (zie ook verder:
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Buitengewoon onderwijs).

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en in het gewoon onderwijs: hulp
vanuit het buitengewoon onderwijs via het ondersteuningsnetwerk
Een nieuwe wijze van ondersteuning

Sinds 1 september 2017 worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en op een andere manier in het gewoon
onderwijs ondersteund. Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs brengen de exper se
samen in een ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en en de leraren(teams) die met
deze leerlingen werken, te ondersteunen. Sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en kunnen gewoon
onderwijs volgen met de hulp van een ondersteuningsteam.

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: na buitengewoon onderwijs of wegens extra onderwijsbehoeften in het
gewoon onderwijs

Binnen het GO! meldt een school voor gewoon onderwijs alle ondersteuningsnoden aan bij het ondersteuningsnetwerk.

Een leerling kan om een van de volgende redenen aanspraak maken op deze extra ondersteuning:

1. De leerling volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.
2. De leerling volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en C LB besluit men

dat de leerling extra hulp bovenop STICORDI-maatregelen kan gebruiken.

Ondersteuning na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs

Na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs kan een leerling extra ondersteuning krijgen. Maar dit gebeurt niet
al jd en ook niet automa sch. De regelgeving bepaalt wie daarvoor in aanmerking komt. Bovendien gaat het C LB
na of de school en de leerling ondersteuning nodig hebben, en of deze ondersteuning wel voldoende is voor leerling
en schoolteam. Het C LB bespreekt dit met ouders en school jdens een ‘handelingsgericht diagnos sch traject’.
Men kijkt dan bijvoorbeeld naar: de vorderingen die de leerling maakte in zijn vroegere school, zijn mogelijkheden,
het advies dat gegeven werd over het verder volgen van buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school
kan doen, enz.
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, he  het C LB het oude verslag op dat hem toegang gaf
tot het buitengewoon onderwijs. Het C LB maakt dan een ander officieel document op: een ‘gemo veerd verslag ’.
Het C LB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling en anderen. Dit gemo veerd verslag is nodig om de
extra ondersteuning te krijgen.
Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg over de types
van het buitengewoon onderwijs, zie verder), moet jdens het voorgaande schooljaar minstens negen maanden les
gevolgd hebben in dit type om in aanmerking te komen voor ondersteuning, als hij in het gewoon onderwijs het
gemeenschappelijk curriculum volgt.
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat hem toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na overleg met C LB en ouders een
individueel aangepast curriculum (IAC) uit te tekenen. Ze maakt daarbij leerdoelen op maat van de leerling, om hem
zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een getuigschri  behalen is niet de eerste prioriteit, maar is ook niet
uitgesloten. Het individueel aangepast curriculum kan – indien nodig en als de wetgeving dit toelaat – ondersteund
worden met bijkomende hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. 

Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met ondersteuning

Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk ondersteuning krijgen, zonder dat ze eerst in het buitengewoon onderwijs
les gevolgd hebben. Wie daarvoor in aanmerking komt, staat duidelijk omschreven in de regelgeving. Hierover kun
je meer informatie krijgen bij het CLB.
Het C LB maakt een officieel document op: een verslag of een gemo veerd verslag. Zonder dit document kan de
ondersteuning niet worden opgestart. Het C LB maakt dit document op in samenspraak met school, ouders of
leerling en anderen.
Leerlingen die in het voorafgaande schooljaar geen negen maanden les gevolgd hebben in het type basisaanbod
van het buitengewoon onderwijs, komen slechts in aanmerking voor ondersteuning als ze een individueel aangepast
curriculum volgen. Leerlingen die wel het gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen, krijgen geen
ondersteuning als ze niet eerst negen maanden buitengewoon onderwijs gevolgd hebben.

Buitengewoon onderwijs

Wat is buitengewoon onderwijs?

Soms besluiten school, ouders en C LB dat de aanpassingen die een leerling nodig hee  om het gemeenschappelijk
curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen volgen, niet volstaan of onredelijk zijn. Z ij doen dat al jd na een
‘handelingsgericht diagnostisch traject’.

Men besluit dan om de leerling een recht op toegang tot het buitengewoon onderwijs toe te kennen. Buitengewoon
onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Terugkeren uit het buitengewoon onderwijs
naar het gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er bijzondere voorwaarden aan verbonden.

H et buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er
types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten.  
Meer informatie over scholen die buitengewoon onderwijs organiseren vind je via onderwijskiezer.

Multidisciplinaire dossier en klachtenprocedure
Hier vind je meer informatie over je dossier en de klachtenprocedure. 

Het multidisciplinaire dossier
Officieel heet het dossier het multidisciplinaire dossier. We geven de belangrijkste punten mee.

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.
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En natuurlijk kun je ook terecht bij de CLB-medewerker.

Wat staat er in mijn dossier?
Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer:    

administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders en dergelijke;
gegevens over de systema sche contacten in het kader van de preven eve gezondheidszorg (zie Preven eve
gezondheidszorg);
gegevens over de vaccinaties;
gegevens over de profylactische maatregelen (zie Besmettelijke ziekten);
gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;
verslagen van gesprekken;
resultaten van testen;
gegevens die andere (externe) diensten aan het CLB bezorgden;
…  

Wie krijgt toegang tot mijn dossier?
Het CLB-team

Sommige gegevens kunnen - in het belang van betrokkenen - voor bepaalde C LB-medewerkers ontoegankelijk gemaakt
worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Het verzoek kan ook komen van
ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Z ij verzoeken dan in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling. Soms maakt men de gegevens ontoegankelijk om de rechten van ‘derden’ te vrijwaren. En in
uitzonderlijke gevallen kan het ook gebeuren dat een CLB-medewerker ambtshalve geen toegang meer heeft.

De leerling zelf en de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken

De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling hee  recht op toegang tot zijn dossier. Maar er zijn enkele
uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bijvoorbeeld informa e die enkel over een derde gaat, dan is daar
geen toegang toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan de CLB-medewerker je meer vertellen. 
Het recht op toegang tot het dossier wordt al jd uitgeoefend onder begeleiding van een C LB-medewerker die hierbij de
nodige verduidelijking geeft.

Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het recht op toegang uitoefenen. Ook voor hen gelden
bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele gegevens
die over de andere ouder gaan.

Daarbuiten hebben ouders altijd een recht op toegang tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.

De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon

De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die    

meerderjarig is;
op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;
niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;
beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.   

Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?

De eindverantwoordelijkheid voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het C LB. Voor het verwerken van
persoonsgegevens over de gezondheid, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in
de gezondheidszorg van het centrum.

Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?

Als je ooit van school verandert, bezorgt het C LB van je oude school jouw dossier aan het C LB van je nieuwe school. De
directeur van het CLB van je oude school is de eindverantwoordelijke voor deze overdracht.

Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd

Sommige gegevens moeten we bezorgen!

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk:

je identificatiegegevens (bijvoorbeeld: adres, geboortedatum en dergelijke); 
de vaccinatiegegevens;
de gegevens in het kader van de systematische contacten;
de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim, ook wel spijbelen genoemd);
het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;
het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op ondersteuning.  

Wie kan verzet aantekenen?

Tegen het overdragen van andere gegevens kun je verzet aantekenen. Hierbij geldt de volgende regel:

Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan.
Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Je ouders tekenen verzet aan.  

Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?

Vanaf het ogenblik dat de ouders (of naargelang het geval de opvoedingsverantwoordelijken of de bekwame leerling) op
de hoogte zijn gebracht van de overdracht, hebben ze en dagen jd om het verzet schri elijk in te dienen bij de C LB-
directeur.

Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?
Het C LB en zijn medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het mul disciplinaire dossier aan
anderen bezorgen. Dat is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we
bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven, maar dan enkel die gegevens die de school nodig hee  om jou op een passende
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manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou, of met je ouders indien je niet bekwaam bent, bespreken. Bij
het doorspelen van de gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes (zie: Het CLB en zijn werkingsprincipes).

Vernietiging van het multidisciplinaire dossier
Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs

De mul disciplinaire dossiers worden door het C LB bewaard tot ten minste en jaar na de datum van het laatst
uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie.

Bijvoorbeeld: Het laatste systema sche contact wordt uitgevoerd op 10 februari 2019. Het dossier blij  zeker bewaard tot
en met 10 februari 2029.  

Je dossier mag niet vernie gd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld zou dit betekenen
dat je op 10 februari 2029 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen.

Na die periode mag de directeur van het C LB beslissen dat de dossiers vernie gd worden. De procedure daarvoor moet hij
correct volgen.   

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer
bewaard. Deze dossiers mogen pas vernie gd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn. En ook pas en jaar na de
datum van het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie.

Permanente bewaring van enkele dossiers

Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard.

Verplichting om te informeren over het multidisciplinaire dossier
De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat jij en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden geïnformeerd.

Als er, na overleg met het CLB, ‘betwisting’ is over de verwerking van je persoonsgegevens kan men zich wenden tot de:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
02 274 48 00 
commission@privacycommission.be

Klachtenprocedure
Voor klachten over het C LB (behalve de klachten over het beroepsgeheim van C LB-personeelsleden) gelden dezelfde
bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het
schoolreglement.

Heb je een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure.

Klachten over de werking van het C LB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid moeten
kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem/haar besproken worden.
Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schri elijk klacht indienen bij de directeur
van het CLB.
Binnen de en kalenderdagen stuurt de directeur een bericht naar de klager met de mededeling hoe hij met de
klacht zal omgaan.
De directeur gaat na of de klacht terecht is en stuurt dan een brief naar de klager met een samenva ng van het
onderzoek. De directeur zegt ook wat hij van de klacht vindt en waarom. Ook als de directeur de klacht niet terecht
vindt, stuurt hij de klager een brief om uit te leggen waarom hij de klacht niet terecht vindt. Vanaf de ontvangst van
de klacht heeft de directeur 45 kalenderdagen tijd om de klacht te behandelen.
Als iemand een klacht tegen een beslissing indient, blij  die beslissing gewoon gelden. Na het onderzoek van de
klacht kan eventueel een andere beslissing genomen worden. Het is ook mogelijk dat de oude beslissing blij
bestaan.

Bijkomende informatie van ons CLB
[Lokaal in te vullen]
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Veiligheid en gezondheid

Ziekte, ongeval en medicatie
In onze school wordt geen medica e aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen ini a ef
medicatie verstrekken.

In samenspraak met de C LB-arts hebben wij volgende medica e verkrijgbaar zonder doktersvoorschri  in onze
huisapotheek: paracetamol, medica -tabletten en enterol. Alleen met toestemming van de ouders mag de medische dienst
van de school of het schoolpersoneel deze producten ifv eerste zorgen éénmalig toedienen aan uw kind.  De ouders vullen
hiervoor het document in bijlage ('Toela ng tot toedienen van medica e zonder doktersvoorschri ') in en bezorgen dit
terug op school.  Bij veranderingen verwittigen de ouders onmiddellijk en schriftelijk de medische dienst van de school. 
  
Als je jdens de schooluren medica e op doktersvoorschri  moet innemen, doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. Niet
zorgvuldig omspringen met deze medica e (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt onder het
sanc ebeleid van de school. Soms vragen ouders aan de leerkracht om toezicht te houden bij het nemen van de
medicatie.  
  
Soms vragen opvoedingsverantwoordelijken om medica e op school bij te houden en ook toe te dienen. Medica e wordt
enkel toegediend op basis van een doktersvoorschri . Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met de
ouders en de leerling.   
Wanneer de leerling medica e moet toegediend krijgen op school of internaat, is een doktersvoorschri  noodzakelijk. Je
kan hiervoor het a est in bijlage ‘doktersa est toezicht op medica e’ gebruiken. Bij elke wijziging moeten de ouders de
medische dienst van de school onmiddellijk en vooraf op de hoogte brengen: de ouders bezorgen tegelijker jd een
doktersvoorschrift aan de school.  
  
De school of het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het
toedienen van voorgeschreven medica e bijwerkingen ondervindt. Dit geldt eveneens voor het verstrekken van medische
zorgen.  
  
Besme elijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het C LB of de directeur (mevr. Fannie Braeckman) – zie
bijlage 'CLB'.  

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
Bij een ongeval op school kun je terecht bij de verpleging.

Het eerstehulplokaal op school bevindt zich in het nieuwe gebouw op het gelijkvloers.

Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de procedure. Naargelang de aard
en de ernst van een letsel zal de school een verwijsbrief voor een arts meegeven, je begeleiden naar een spoeddienst,
een arts of eventueel de hulpdiensten oproepen. Bij dringende gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.    
De ouders worden steeds binnen de kortst mogelijke jd op de hoogte gebracht. De kosten zijn ten laste van je ouders.
Hierbij gelden de bepalingen van de schoolpolis.

De school of het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor het verstrekken van
medische zorgen.

Tabak
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten:

in gesloten ruimten: altijd
in de buitenlucht op het schoolterrein: altijd
tijdens activiteiten extra muros: tussen 06.30u. en 18.30u.

Ook de elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels. 

Alcohol en drugs

40



Alcohol en drugs

Algemeen
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol, rookwaren en illegale drugs zijn niet toegelaten op
school.  
  

De regelgeving alcohol, rookwaren en drugs hee  betrekking op alle leerlingen. Ook derden die de school betreden
zijn eraan onderworpen.  
Het reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school. Het geldt ook als leerlingen
zich tijdens de schooluren tussen de vestigingsplaatsen verplaatsen.  
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de school geldt de algemene regel.   

  
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen in
overeenstemming met de leefregels. In beslag genomen goederen zullen in geen geval teruggegeven worden.

Drugs  
Ten aanzien van drugs voert de school een specifiek beleid. Leerlingen die met drugs geconfronteerd worden of drugs
gebruiken, krijgen de kans dit vrijwillig te melden bij een leerkracht of ander personeelslid. De school zal de leerling
mo veren en begeleiden om een andere weg in te slaan. Tevens zullen wij de leerling mo veren erover te praten met zijn
ouders. In dit geval respecteren wij het wederzijds vertrouwen tussen leerling en begeleider.

Wanneer een leerling betrapt wordt op druggebruik of bezit zal de school steeds contact opnemen met de ouders. In
samenspraak kan dan een bindend begeleidingsplan opgesteld worden waarbij externen zullen betrokken worden. De
school blijft de leerlingen volgen en gerechtelijke stappen zijn niet uitgesloten.

Een leerling die betrapt wordt als drugdealer wordt zonder verwijl defini ef uitgesloten en de feiten worden onmiddellijk
bij politie gemeld.  

Welbevinden
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Welbevinden
Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor guns ge leerprocessen en een
beschermende factor tegen risicogedrag.

Respect

Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te gaan met elkaar. Op school
heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de diversiteit in seksuele geaardheid,
genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz.  

Geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag 
Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situa es van (vermoedelijk)
(seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of noden kunnen terecht bij
de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.
Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor gesanc oneerd. Dit past in het
kader van het 4 ladenmodel en  het ruimere pestactieplan.

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag hanteert de school de methodiek van het Vlaggensysteem van Sensoa. 

Pestprotocol - No Blame Methode
Pesten vinden wij op school niet O K.  Pesten wordt op onze school aangepakt volgens ons Pestprotocol.  We hanteren
hierbij de ‘No Blame methode’. Er wordt vertrokken vanuit een aantal belangrijke voorwaarden om problemen aan te
kunnen pakken. Toegespitst op het pestprobleem gaat dat om:  

Een sfeer kunnen creëren waarin pesten door het complete team eenduidig als ongewenst gedrag wordt
aangemerkt.  
Het belang onderkennen dat er voor zowel slachtoffer als dader hulp geboden moet worden.  
willen onderschrijven dat ook toeschouwers en “mede-weters” een rol in het proces vervullen.  
Begripvol kunnen luisteren, daar de tijd voor kunnen nemen en open staan voor ideeën van de kinderen.  

Eén van de gevolgen van het toepassen van de ‘No-Blame methode’ is dat kinderen (en leerkrachten) leren om samen
conflicten op te lossen door de verantwoordelijkheid voor elkaar op te nemen.  
 

Zorg en leerlingenbegeleiding

Leerlingen met zeer specifieke individuele noden kunnen met problemen, vragen of twijfels terecht bij
vertrouwensleerkrachten of leerlingenbegeleiders.

Participatiecultuur
Par cipa e op school bevordert het welbevinden. In het onderdeel ‘par cipa e’ lees je alles over de betrokkenheid van
leerlingen en ouders bij ons schoolbeleid.

Verhouding tussen de seksen  
We vinden het normaal dat jongens en meisjes samen opgroeien en beseffen dat het leren kennen van de andere sekse
daar deel van uitmaakt. Innige omhelzingen en zoenpartijen worden echter niet toegelaten op onze school.  

Voeding, dranken en tussendoortjes
Op school hebben we aandacht voor het fysieke, het psychische en het sociale welbevinden van de leerlingen en het
schoolteam. De school wil ac ef kennis, vaardigheden en a tudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde
levensstijl.  
  
Wij raden ten stelligste af om ongezonde voeding en drank mee te brengen naar school. Hierbij denken wij specifiek aan
chips, snoepgoed, energydranken, … In de lessen GASV wordt ook systema sch aandacht besteed aan het informeren en
het sensibiliseren van onze leerlingen wat betre  alle aspecten van gezondheid (voeding en dranken, beweging,
middelengebruik, welbevinden, veiligheid, hygiëne, eerste hulp, relationele en seksuele vaardigheden, …).  
  
Bij ons op school wordt er water aangeboden waar iedereen aan kan. Als jongeren meer drinken, moeten ze ook meer
naar het toilet. Daar houden we rekening mee.   
Het aanbod dranken en tussendoortjes bij ons op school s muleert leerlingen tot een gezonde keuze. Er geldt een verbod
op alcoholische dranken, energydranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone sportdranken.  
  
Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water te gebruiken waarvan ze jdens de
lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij)vullen.  

Verkeersveilige schoolomgeving
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Verkeersveilige schoolomgeving
Vanaf 8.30 uur is de school geopend. Voor die tijd komen de leerlingen niet op school.   

Wij stimuleren onze leerlingen om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school:  

De leerlingen uit opleidingsvorm 1, 2 en 4 die met de fiets of met de bromfiets naar school komen, nemen steeds de
ingang aan de Eekhoornstraat. Zij parkeren hun voertuig in de overdekte fietsstalling en gaan dan onmiddellijk naar de
speelplaats.  

Ouders die hun kinderen brengen en halen, doen dit eveneens via de hiervoor voorziene ingang aan de Eekhoornstraat,
met uitzondering voor leerlingen uit opleidingsvorm 4.  

De leerlingen uit opleidingsvorm 4 maken steeds gebruik van de ingang aan de Bellestraat 89.

Tijdens de leswisselingen worden de leerlingen door hun leerkracht in rij naar het volgende lokaal gebracht. Na het
laatste lesuur worden de leerlingen begeleid tot aan de schoolbussen. De interne leerlingen worden begeleid tot bij de
opvoeders van het internaat.  

Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje.  

Brandveiligheid
Op regelmatige tijdstippen worden er brandoefeningen gedaan.

Scherpe voorwerpen
Onze leerlingen brengen geen scherpe voorwerpen mee naar school. Deze voorwerpen hebben zij niet nodig om de lessen
te kunnen volgen en bij gebruik zal hen het voorwerp permanent afgenomen worden. Ouders worden ingelicht en er wordt
een gepaste sanctie, naar gelang de ernst van de feiten, voorzien.

Bij herhaling overwegen wij de politie in te lichten.  

Diefstal en andere vergrijpen
Een leerling die betrapt wordt op diefstal wordt gestraft en de feiten worden bij ernstig vergrijp bij de politie gemeld.
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Schoolkosten

Bijdrageregeling

Algemeen  
In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind. 
  
Sommige didac sche materialen worden kosteloos ter beschikking gesteld.  Worden deze materialen beschadigd of raken
ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen. Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan.   Voor bepaalde
onderwijsac viteiten en didac sch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen. Voor
deze overige kosten verwijzen we naar de onkostenraming in bijlage . De kosten voor een schooljaar variëren volgens
opleidingsvorm, leerjaar, studierichting en eventuele optievakken.  
  
Bij sommige uitstappen neemt de ‘vzw vriendenkring sbso baken’ de hel  van de kosten op zich. De personeelsleden
verbonden aan de pedagogische eenheid die de uitstap voorziet moet hiervoor een aanvraag doen bij de ‘vzw
vriendenkring sbso baken’.  
  
De ouders verplichten zich er toe om de schoolrekeningen te betalen. Bij openstaande schoolfacturen, zal de school vanaf
een schri elijke aanmaning met de post 1% intresten aanrekenen, alsook 10% schadevergoeding. Het staat de school vrij
om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde par j en dit zonder voorafgaande
aanmaning en /of ingebrekestelling. Alle kosten (schadevergoeding 40 EUR vermeerderd met de we elijke intresten
vanaf de vervaldatum) als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief
gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, worden integraal doorgerekend.   
  
Wij werken met Europese overschrijvingen. Bij niet betaling van de facturen, wordt een deurwaarder ingeschakeld na 6
maanden en worden ook de onkosten hiervan aangerekend.  
  
In geval van vragen en opmerkingen kan u terecht bij de directeur van de school.

De onkostenregeling per opleidingsvorm vindt u in bijlage.

Laptopproject OV4  
Vanaf het schooljaar 2017-2018 ben je als leerling van het 3e leerjaar OV4 (TSO) verplicht om een laptop aan te kopen via
een huurkoop. Hierin is een servicecontract vervat over een periode van drie jaar. De leerlingen zijn te allen jde zelf
verantwoordelijk voor hun laptop. Voor de huurkoop van de laptop verwijzen we naar de specifieke brochure.  
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Betwistingen en klachten

Algemene klachtenprocedure

Een klacht?
Ben je niet tevreden over de werking van de school rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van de school? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.
 
In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, familielid, burger, e.d., maar
ook als belanghebbende leerling van de school zelf kun je dit doen.

Waar kun je met een klacht terecht?
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur (mvr. Fannie Braeckman) van de betrokken
school of instelling te bezorgen en samen naar een oplossing te zoeken.
 
Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord - of gaat de klacht over het optreden van de
directeur zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep (dhr.
Guy Van Lancker, p.a. SGR17, Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse).

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die geboden werd door de algemeen
directeur, dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
tel. 1700 (gratis elke werkdag van 9u tot 19u) of via www.vlaamseombudsdienst.be.

De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administra eve diensten van
het GO!. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of
algemeen directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via
klachten@g-o.be.

Hoe dien je een klacht in?
Je kunt telefonisch een klacht indienen of via een brief, een e-mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek.

De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding: 
jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres);  
een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer;   
de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de
scholengroep (dhr. Guy Van Lancker).  

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?  

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.  
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zul je daarvan op de hoogte worden gebracht.

Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.   
De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
 
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automa sch wordt
uitgesteld of ingetrokken.

Welke klachten worden niet behandeld?
Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden:  

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
een klacht die betrekking hee  op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden;
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdic oneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State);
een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
een kennelijk ongegronde klacht;
een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
een anonieme klacht;
een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.

Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.

Specifieke procedures
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisa e of
commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.
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Voor beroepschri en tegen een a estering , het niet toekennen van een getuigschri  of een defini eve uitslui ng
zijn er specifieke administra eve procedures uitgewerkt. Deze procedures vind je in het schoolreglement en moet je
nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures
kan men wel indienen bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange
behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan je indienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden
(o.a. kosteloosheid, eerlijke concurren e, verbod op poli eke ac viteiten, handelsac viteiten, reclame en sponsoring, …).
Meer informatie vind je via deze website.

Als de inschrijving van een leerling niet gerealiseerd is of ontbonden is, kan men klacht indienen bij de Commissie
inzake leerlingenrechten. Meer informatie hierover vind je via deze website.

Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan kun je terecht bij de Vlaamse
Bemiddelingscommissie. Informatie vind je via deze link.

Voor klachten in verband met discrimina e  kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vind je via deze link. 

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad
Als leerling heb je al jd het recht om je verbeterde schri elijke kopieën en de opgaven van toetsen, proeven en examens
in te kijken.

Bezwaar
De beslissing van de klassenraad kan door je ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag,
zondag, we elijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt,
kunnen je ouders een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde om hun bezwaren kenbaar te
maken.
[De rapportperioden kan u bekijken in bijlage onder 'schoolkalender']

Het overleg zelf vindt plaats binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen
en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop het is aangevraagd. De datum van het gesprek
wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders.

Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en wordt uitgelegd waarom de beslissing genomen werd. Van
dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Na het gesprek zijn de volgende scenario’s mogelijk:
Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.
De directeur (mevr. Fannie Braeckman) of haar afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten
samenkomen.

De klassenraad kan, nadat al dan niet aan de leerling bijkomende proeven of opdrachten werden opgelegd,
beslissen om het oorspronkelijke evalua eresultaat te beves gen of door een ander evalua eresultaat te
vervangen.

De directeur (mevr. Fannie Braeckman) of haar afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten
samenkomen.

Je ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief.

Het gaat ofwel om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel om de herziene beslissing van de klassenraad.
Als je ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum, beschouwen we de beslissing als ontvangen
en begint de beroepstermijn te lopen.

Beroep
Tegen eindbeslissingen over leerlingenevaluatie die worden betwist, kunnen je ouders in beroep gaan.

Je ouders kunnen schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en
mo vering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur (dhr. Guy Van Lancker, p.a. SGR17,
Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse) binnen een termijn van drie dagen na het in ontvangst nemen van de beslissing. In
deze termijn worden zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet
meegerekend. Het beroep kan ingesteld worden ofwel tegen de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel
tegen de herziene beslissing van de klassenraad.

Belangrijk: de beroepsprocedure kan pas worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op
overleg met de directeur of zijn afgevaardigde, zoals hierboven beschreven.

De algemeen directeur (dhr. Guy Van Lancker) stelt de beroepscommissie samen. Die bestaat uit interne leden en externe
leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur (dhr. Guy Van Lancker) aangeduid onder
de externe leden.

Beslissing van de beroepscommissie
De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:

de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;  
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de beves ging van het oorspronkelijk evalua eresultaat, na al dan niet bijkomende toetsen, examens of andere
opdrachten te hebben opgelegd; 
de vervanging door een ander evalua eresultaat, eventueel nadat de beroepscommissie bijkomende toetsen,
examens of andere opdrachten heeft opgelegd.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders [de beroepscommissie zetelt binnen de 15 kalenderdagen - vakan eperioden
niet inbegrepen].

Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De algemeen directeur (dhr. Guy Van Lancker) aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de
beroepscommissie.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht hetzij uiterlijk op 15
september, hetzij – maar uitsluitend voor een opleiding die op 31 januari eindigt – uiterlijk op 15 maart daaropvolgend
met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten).

Zolang de beroepsprocedure loopt, heb je het recht om verder onderwijs in de school te volgen alsof er geen nadelige
beslissing was genomen.

Annulatieberoep  
  
Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen je ouders een annula eberoep of een verzoek tot
schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Z ij hebben hiervoor zes g kalenderdagen de jd vanaf
het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie. Tijdens deze procedure blijf je defini ef
uitgesloten.

Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
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Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan enkel tegen defini eve uitslui ng als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.

Opstarten van het beroep
Je ouders moeten het beroep schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp
van beroep en mo vering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur dhr. Guy Van Lancker, p.a.
SGR17, Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse) uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire
feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de schri elijke kennisgeving van de defini eve uitslui ng.
Je ouders doen dit het best via een aangetekende zending; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep jdig
hebben ingediend.

Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten.

Beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de
algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders [de beroepscommissie zetelt binnen de 15 kalenderdagen –
vakantieperiodes niet inbegrepen].

De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de defini eve uitslui ng
heeft/hebben gegeven, horen.
 
De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:

de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;  
de bevestiging van de definitieve uitsluiting;  
de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

De algemeen directeur (dhr. Guy Van Lancker) aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de
beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht uiterlijk [21 à 45]
kalenderdagen - vakan eperiodes niet meegerekend - nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan
een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).

Binnen het GO! is er geen verder beroep tegen de in beroep genomen beslissing meer mogelijk.

Annulatieberoep  
  
Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen je ouders een annula eberoep of een verzoek tot
schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Z ij hebben hiervoor zes g kalenderdagen de jd vanaf
het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie. Tijdens deze procedure blijf je defini ef
uitgesloten.
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Verzekeringen

Schoolverzekering

Algemeen
Aan het runnen van een school zijn aansprakelijkheidsrisico’s verbonden . Door verzekeringen af te sluiten, probeert onze
school die risico’s in te perken.

De volgende specifieke verzekeringen spelen hierbij een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de
school. [De polis kan worden geraadpleegd op het secretariaat.]

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen alle ongevallen welke jdens de normale schoolac viteiten gebeuren: bij
sport en spel, bij uitstappen, jdens de verplaatsing van huis naar school en omgekeerd bij ETHIAS (voorheen O MO B -
Prins Bisschopsingel 73 te 3500 Hasselt).
  
Opgelet: onder "de weg van en naar school" verstaat men: de kortste en/of veiligste weg van thuis naar school en
omgekeerd. Blijf dus nooit rondhangen aan de school of onderweg. Ga onmiddellijk naar huis.  
  
Deze verzekering geldt niet voor materiële schade, behalve brilschade tot een door de verzekeringsinstan e bepaald
bedrag.   
  

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg van en naar school?     
Je kind heeft een schoolongeval.     

Wanneer het doktersbezoek buiten de schooluren gebeurt, krijg je een aangifteformulier mee.   
De dokter onderzoekt je kind en vult het aangifteformulier voor de verzekering in.   
Je bezorgt het aangi eformulier terug aan de school, waar het verder ingevuld en verstuurd wordt. Vergeet ook
geen kleefbriefje van het ziekenfonds mee te geven met je kind.   
Alle onkosten betreffende het ongeval worden aan de school bezorgd.   
Dokterskosten presta ebrie es van de dokter dienen eerst afgegeven te worden aan je ziekenfonds. Het
kwijtschrift dat je daar ontvangt, bezorg je aan de school.   
Apothekerskosten : vraag steeds een bijkomend attest voor de verzekering aan je apotheker.  
Ziekenhuiskosten : rekening wordt je toegestuurd.   
De school maakt alle onkosten over aan de verzekeringsmaatschappij.   
De verzekeringsmaatschappij betaalt je onkosten uit (meestal via overschrijving).   
De school maakt van alle documenten een kopie, dat in het schoolarchief bewaard wordt.   

Wat gebeurt er bij ernstige ziekte of ongeval met uw kind tijdens de schooluren?   
Indien, jdens de schooluren, uw kind erns g ziek wordt of een ongeval hee  waarbij de tussenkomst van een dokter
wenselijk of zelfs noodzakelijk is, geldt de volgende regeling:   

1. Indien het zeer erns g is en directe hulp noodzakelijk is, zal de school ogenblikkelijk de hulpdiensten (112)
verwittigen.

2. Indien dit niet noodzakelijk is, proberen wij steeds de ouders telefonisch te bereiken om hen op de hoogte te
brengen. De ouders hebben dan de volgende keuze:   

Ofwel komen de ouders hun kind zelf a alen en gaan zelf naar het ziekenhuis of een dokter naar eigen keuze voor
verder onderzoek en/of verzorging.   
Ofwel vinden de ouders het niet nodig om zelf te komen of zijn zij op dat moment niet in de mogelijkheid om hun
kind af te halen voor de verplaatsing naar het ziekenhuis of een dokter naar eigen keuze voor verdere verzorging
en/of onderzoek. Dan bepaalt de school zelf bij welke dokter zij gaan in de buurt. Deze bepaalt dan de verzorging of
indien noodzakelijk is om voor verdere verzorging en/of onderzoek naar de spoedopname van het ziekenhuis te Sint-
Niklaas te rijden.   
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Leefregels

4 lademodel

Het 4 lademodel   
Om gewenst gedrag te bevorderen en een passend
sanc ebeleid in de school te hanteren, past het GO! het 4
lademodel toe. Het model schept een kader waarbinnen het
schoolteam het gedrag van de leerling clustert in 4 vaste
categorieën op basis van de criteria 'ernst' en 'frequen e'.
Aan elke categorie wordt een 'lade' met 'signalen' en
maatregelen toegekend. De signalen geven een eenduidige
en heldere boodschap over de ernst van de overtreding. De
maatregelen zijn gevarieerd en worden geregeld aangevuld
zodat een passende begeleiding kan gekozen worden om het
gewenste gedrag aan te leren.  

 
Het 4 lademodel komt tegemoet aan de behoe en van
teamleden om tegelijker jd rechtvaardig, helder en
menselijk om te gaan met ongewenste gedragingen van
leerlingen. Consensus in het team over de basisprincipes van
een goed sanc ebeleid maakt professioneel handelen,
samenwerking en vertrouwen in het eigen beleid mogelijk.
Wat de schoolregels betreft moeten de personeelsleden op 1
lijn staan. Op klasniveau is een zekere mate van autonomie
van de leraar nodig om een persoonlijke band met de
leerling te ontwikkelen. In het 4 lademodel worden zware
overtredingen behandeld door leidinggevenden en middenkader. Lichtere overtredingen die door hun frequen e een
'slechte gewoonte' zijn, worden door leraren in samenwerking aangepakt. Daarbij vormen posi eve contacten en
succeservaringen bij het aanleren van gewenst gedrag de rode draad. 

We willen met dit systeem in sbso Baken vooral ook kansen creëren dat onze leerlingen uit incidenten leren. We hechten
daarom ook veel belang aan het herstellen van de situa e en hen te begeleiden naar gewenst gedrag in de opvolging van
incidenten. 

Ordemaatregelen
Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de school hindert of geregeld te laat komt,
zullen wij je aanzetten tot aangepast gedrag.

Zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen je een maatregel opleggen. Wij
brengen je ouders hiervan op de hoogte. Onder meer de volgende ordemaatregelen kunnen worden genomen:

een vermaning;  
een schriftelijke straftaak;  
een jdelijke verwijdering uit de les of studie tot het einde van de les of studie voor maximum één lesdag.
Ondertussen krijg je een straf of een taak;  
een strafstudie buiten de lesuren;  
…  

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur, eventueel na advies van de begeleidende klassenraad, met jou
een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de
gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Je ouders worden hierover geïnformeerd. Het contract hee  een beperkte
duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

Bewarende maatregel: preventieve schorsing
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Bewarende maatregel: preventieve schorsing
Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je jdelijk of defini ef uit de school te verwijderen,
kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten.

Deze preven eve schorsing geldt maximaal en opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur kan beslissen om deze
periode eenmaal met en opeenvolgende lesdagen te verlengen indien het tuchtonderzoek niet binnen deze periode kan
worden afgerond. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan je ouders ter kennis gebracht.

Bij een preven eve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om deel te nemen aan lessen en gelijkgestelde
onderwijsac viteiten (met inbegrip van evalua ebeurten). De school beslist of de leerling op school aanwezig moet zijn.
Is aanwezigheid niet verplicht, dan kunnen de betrokken personen om opvang vragen. Ofwel gaat de school positief op  
die vraag in en worden er afspraken rond opvangvoorwaarden gemaakt, ofwel wordt de vraag schri elijk en gemo veerd
geweigerd. Bij opvang bepaalt de school dus autonoom hoe die opvang wordt ingevuld (er geldt m.a.w. geen
pedagogisch-didactisch verantwoorde opvangverplichting).  

Vooraleer je terug naar school kan komen plannen we een terugkom gesprek waar jij op aanwezig bent, samen met je
ouders of verantwoordelijke, de direc e, leerkracht en/of teamverantwoordelijke. We peilen naar jouw engagement en
motivatie om de lessen en activiteiten terug op een positieve manier aan te vatten. 

Tuchtmaatregelen
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Tuchtmaatregelen
De directeur of haar afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als je door je gedrag een gevaar of erns ge
belemmering vormt voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of als je door je agressieve houding de veiligheid
van anderen in gevaar brengt. Dit geldt zowel op onze school als in het kader van leerlingenstages. Als het gedrag
werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen
opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. Als zij de defini eve uitslui ng overweegt, wint zij eerst het
advies in van de begeleidende klassenraad.  
  
Als school hanteren wij het beginsel dat een minder ingrijpende maatregel voorgaat op een meer ingrijpende maatregel
indien deze dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.  
  
De directeur of haar afgevaardigde zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect
hebben of bij zeer erns ge overtredingen. Hieronder vallen onder meer overtredingen zoals opze elijk slagen en
verwondingen toebrengen, opze elijk essen ële veiligheidsregels overtreden, opze elijk en blijvend de lessen en
activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen.  
  
Voor elke schorsing en uitslui ng geldt dat de tuchtmaatregel al jd pedagogisch verantwoord moet zijn en in
overeenstemming met de ernst van de feiten.

Tijdelijke uitslui ng uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een
maximale duur van vijftien opeenvolgende lesdagen.   
Tijdens deze jdelijke uitslui ng word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders erom verzoeken dat wij je toch op school
houden en wij op dat verzoek ingaan. Als wij je toch op school houden, word je verplicht tot een vervangende opdracht,
een schrijfstraf of studie.  
Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken maken.
Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd. 

Vooraleer je terug naar school kan komen plannen we een terugkom gesprek waar jij op aanwezig bent, samen met je
ouders of verantwoordelijke, de direc e, leerkracht en/of teamverantwoordelijke. We peilen naar jouw engagement en
motivatie om de lessen en activiteiten terug op een positieve manier aan te vatten. 

Een definitieve uitsluiting uit de school  
De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad, waarin ook het
CLB vertegenwoordigd is.  
Een defini eve uitslui ng gaat in hetzij onmiddellijk na de schri elijke kennisgeving, hetzij op 31 augustus van het
lopende schooljaar.  
Als je in de loop van het schooljaar defini ef wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je inschrijving
in een andere school. Je uitslui ng op zich doet geen a reuk aan je statuut als regelma ge leerling. Samen met het
begeleidende C LB zullen wij je ac ef helpen zoeken naar een andere school waarbij we maximaal rekening houden met
de keuze voor hetzelfde onderwijsnet, dezelfde opleiding en de bereikbaarheid. De school bepaalt of de aanwezigheid van
de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, mo veert zij dit en
deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.  
  
Als je manifeste onwil toont om in te gaan op het aanbod om van school te veranderen, kan de school je uitschrijven. Ben
je niet meer leerplich g en word je defini ef uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de ende lesdag
volgend op de dag dat de defini eve uitslui ng ingaat. Ingeval een beroepsprocedure loopt, dan kan de school je pas
uitschrijven nadat deze procedure is afgerond.  
  
Als je uit de [school/campus] uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar, en je wenst je opnieuw in te schrijven in de [school/campus], kun je geweigerd worden. Dit geldt ook voor de
school of scholen waarmee onze school samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in die andere school
hebben voorgedaan.  

 LOP-scholen
Indien de leerling in de loop van het schooljaar defini ef uitgesloten werd uit een andere school, kan ook onze school
weigeren tot inschrijving volgens de criteria en de procedure die binnen ons lokaal overlegpla orm (LO P) zijn
vastgelegd.  

Regels bij tuchtmaatregelen
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Regels bij tuchtmaatregelen
Wanneer de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel neemt, gelden de volgende regels:  

De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan je ouders ter kennis gebracht.
Samen met je ouders word je, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, vooraf uitgenodigd voor een
gesprek over de problemen.
De beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom je gedrag werkelijk een gevaar vormt
voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te
verwezenlijken. Bij definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met
overeenkomstige procedure.  
Je ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen
beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
Je ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht om het tuchtdossier in te kijken. In dit tuchtdossier wordt het
advies van de klassenraad opgenomen.  
De tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.  
Je uitsluiting heeft geen invloed op je eventuele lidmaatschap in de leerlingenraad of de schoolraad.

Time-Out ruimtes
Onze school beschikt over een aantal Time-Out ruimtes. Deze zijn bedoeld om onze leerlingen die zichzelf of anderen in
een onveilige situatie dreigen te brengen in (korte) afzondering over te brengen. We kunnen er ook gebruik van maken
indien een leerling tijdelijk overprikkeld is en dient tot rust te komen. Deze Time-Out ruimtes beschikken over camera
bewaking en/of rechtstreeks toezicht.
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Info

Uitgeleide
Beste ouders  
Beste leerling  
  
  
U hebt het schoolreglement doorgelezen.  
Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waar elke leerling zich goed kan voelen.  
  
Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes.  
Het is de vertaling van de schoolcultuur en het pedagogisch project van de school.  
  
Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren leren omgaan met de diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk
is als het verwerven van kennis.  
  
Door de ondertekening van het schoolreglement bevestigt u dat u de doelstellingen, de leefregels en het pedagogische
project van de school onderschrijft.  
  
Indien u nog vragen zou hebben over dit schoolreglement kan u ons altijd contacteren voor bijkomende uitleg.  
  
  
Vriendelijke groeten  
  
Fannie Braeckman                                                                       Het schoolteam sbso Baken  
Directeur sbso Baken  

Contact met de school
Om goed te kunnen samenwerken moet men gemakkelijk bereikbaar zijn voor elkaar.
Contact met de school, de directie, de leerkrachten of het secretariaat is altijd mogelijk. 

Wij willen een open en bereikbare school zijn.
Voor een persoonlijk gesprek kan u best een afspraak maken. 

Telefoneren kan tijdens de schooluren op volgende nummer:  03 776 46 65

Adres: Bellestraat 89 - 9100 Sint-Niklaas
e-mail: info@sbsobaken.be
Website : www.sbsobaken.be

Info
[Geef hier eventueel bijkomende informatie]
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Bijlagen

Schoolreglement en PPGO!

Ondergetekenden (naam ouder(s)) / verantwoordelijke:
____________________________________________          

____________________________________________          

en (naam van de leerling(e)),

____________________________________________

uit klas _____________________________________

van school ___________________________________
     
Bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 en het pedagogisch project (via elektronische
drager) ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

te __________________________________________

op (datum)___________________________________

Handtekening(en)  

De leerling(e)
 
__________________________________    
      
De ouder(s)

____________________________________         
  
 ____________________________________       
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Doktersattest 'toezicht op inname medicatie'
printversie formulier Doktersatttest toezicht op inname medicatie

Beste ouder(s)

In het kader van het medicatiebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening ervan. Omdat het
toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen wij hierover de volgende afspraken te maken:

Vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school.
Het toezicht houden op de inname van medicatie door het schoolpersoneel kan enkel met attest van de
behandelende arts.
Het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct mogelijk uit te voeren.
Het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de nevenwerkingen die de
leerling ondervindt.
Een leerling die zelfstandig medicatie inneemt doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Als de leerling onzorgvuldig
omspringt met deze medicatie (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt dit onder het sanctiebeleid
van de school.

met vriendelijke groet

Fannie Braeckman | directeur sbso Baken

Attest van de behandelende arts 

Naam van de leerling(e):_____________________________________

Naam en vorm van de medicatie:_____________________________________
    

                    _____________________________________
    

                            _____________________________________

Dosis:_____________________________________

Wijze van inname:_____________________________________

Tijdstip van inname:_____________________________________

Periode van inname: van _____________ tot_____________ [datum]
 
Bewaringswijze van het geneesmiddel:_____________________________________

Datum:_____________________________________

Stempel en handtekening arts:     

 

Akkoord van de ouder(s) met de afspraken (in overleg met de leerling):

   
    

Handtekening en naam ouder(s)
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Onkostenraming
De kostenramingen zijn indicatief en geven de bedragen weer die voor rekening van de ouder/voogd zijn. 
Bij de berekening van deze bedragen werd de tussenkomst van ‘vzw De Vriendenkring Baken’ reeds in mindering
gebracht.  

  

Algemene kosten voor alle opleidingsvormen

Busticket/Lijnkaart voor verplichte
uitstappen, indien geen buzzypas

volgens
aankoopprijs

prijs van een ticket bij De Lijn Verplichte aankoop

Daguitstappen (Niet van toepassing
op OV4)                                

max €10 (maximumbedrag van 10 € per jaar
betaald door lln)                                 
            

Verplichte deelname

Kopieerblaadjes forfait €5 1x per schooljaar Verplichte aankoop   
                                 
      

schoolagenda €5 1x per schooljaar Verplichte aankoop

Soep €0.5 per bonnetje geen Verplichte
aankoop

Sterdag €5 Verplichte deelname

T-shirt LO €5 Verplichte aankoop

Thuisblijfproject                                   
                                               

max €10 Voor lln die niet deelnemen aan GWP
(OV1-OV2)                                           
         

Verplichte deelname

Werkkledij (niet van toepassing op
OV4)

Volgens
aankoopprijs

eenmalige aankoop voor
werktraining of stage:

werkjas, werkbroek, werkschoenen

Verplichte aankoop

Zwemmen €1 per zwembeurt verplichte deelname

Tutti Frutti                                             
    

€4.6 per schooljaar voor fruit op school geen verplichte
deelname

Schoolreis €17 1x per schooljaar geen verplichte
deelname

GWP max

€150

(er wordt max 9€/dag bijgelegd door
vriendenkring)

geen verplichte
deelname 

Lentefuif €5 1 x per schooljaar geen verplichte
deelname

Snackkaart                                             
                                                             
           

€3                   
                       
     

per kaart, 10 gezonde snacks geen verplichte
deelname                 
                 

Specifieke kosten per opleidingsvorm

OV1 AUTI

Busticket/Lijnkaart voor verplichte
uitstappen,
Indien geen buzzypas volgens
aankoopprijs prijs van een ticket bij
De Lijn Verplichte aankoop.             
                

€2.8               
                     
                     
         

                                                                 
                                                                 
                                                                 
      

verplichte aankoop   
                                 
                                 
        

Koken in de klas                               
                                          

€4                 
        

(soep, hoofdgerecht, dessert) verplichte deelname

Snack €1.5 (zelfgemaakte gerechten, bv croque
monsieur)  

geen verplichte
deelname
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Soep €0,5 per beurt geen verplichte
deelname

Tussendoortje €0,5 (koekjes + chocomelk) geen verplichte
deelname

Rock for specials €20 1x per schooljaar geen verplichte
deelname

atelierwerking €1,5 maximum (sommige ateliers zijn gratis) verplichte deelname 

OV1 Z-Team

Koken in de klas                                   
                        

€4                  (soep, hoofdgerecht, dessert)               
                       

verplichte
deelname            

Soep €0,5               
         

per beurt geen verplichte
deelname

Snack €1,5 (zelfgemaakte gerechten, bv croque
monsieur)

geen verplichte
deelname

Tussendoortje €0,5 (koekjes + chocomelk) geen verplichte
deelname

Rock for specials €20   1x per jaar geen verplichte
deelname

OV1

Atelierwerking                                       
                       

max €1,5       
         

per beurt                                                 
                       

verplichte
deelname           

Koken in de klas €4 (soep, hoofdgerecht, dessert) verplichte
deelname

Rock for specials €20 1x per jaar geen verplichte
deelname

soep €0,5 per beurt geen verplichte
deelname

Snack €1,5 (zelfgemaakte gerechten, bv croque
monsieur)         

geen verplichte
deelname

Tussendoortje                                       
                  

€0,5 (koekjes + chocomelk) geen verplichte
deelname

OV1 FIN

Babbelbubbels                                     
              

€0,5   per beurt                                                   
                        

verplichte
deelname

Atelierwerking                                       
                       

max €1,5       
         

maximum per beurt (sommige ateliers
zijn gratis)

verplichte
deelname

Koken in de klas €4 (soep, hoofdgerecht, dessert) verplichte
deelname

Rock for specials €20 1x per jaar geen verplichte
deelname

Snack €1,5 (zelfgemaakte gerechten, bv croque
monsieur)

geen verplichte
deelname

Soep €0,5 per beurt geen verplichte
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deelname

Tussendoortje                                       
                 

€0,5 (koekjes + chocomelk) geen verplichte
deelname

OV2

Koken in de klas 1ste fase                     
                   

€1,5               
         

zelfgemaakte gerechten, bv. croque
monsieur         

verplichte
deelname       

koken in de klas 2e fase                       
              

€4 soep, hoofdgerecht, dessert verplichte
deelname

OV4

Aankoop schoolboeken     ± €285 1x per jaar - dit is een richtbedrag Verplichte
aankoop  

Aankoop extra materiaal:

vb. rekenmachine, sorteermap             
                

volgens

aankoopprijs en per
vak

Verplichte
aankoop

Laptop (3e middelbaar TSO) €585 

(volledige betaling)    

€632,69 

(gespreide betaling)

gespreide betaling mogelijk (zie
laptopbrochure)

Verplichte
aankoop

Uitstappen tijdens schooljaar - 1e en
2e middelbaar               

± €20 Dit is een richtbedrag - de
uitstappen zijn in functie

van de lesinhoud.

Verplichte
deelname

Uitstappen tijdens schooljaar - 3e en
4e middelbaar

± €20 Dit is een richtbedrag - de
uitstappen zijn in functie

van de lesinhoud.

Verplichte
deelname           
       

GWP 1/2de en 3de jaar (drie dagen)

Thuisblijfproject 

GWP 4de jaar ( Normandië)
Vijf dagen (een spaarplan is mogelijk)
(Hier wordt geen thuisblijfproject
voorzien)

€150

€10

€300

Dit is de max prijs waar de
tussenkomst van de
vriendenkring 

reeds in begrepen is. 

Geen verplichte
deelname

Verplichte
deelname

Verplichte
deelname
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Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal   
Het kan gebeuren dat de school foto’s, video opnames maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het
schooljaar. Die gebruiken we voor onze communicatiekanalen (schoolwebsite, sociale media, ...) en we illustreren er onze
publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u toestemming om beeldmateriaal van uzelf te gebruiken.  
  
Bedenkt u zich en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de
privacywet.  
 

 JA  NEEN

Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten,, klasactiviteiten, uitstappen met de klas, GWP -
uitstappen, feestelijke momenten op school, evenementen georganiseerd door de school (zoals
bijvoorbeeld schoolfeest, lentefuif, …), projectweken, schoolreis, stageactiviteiten. enz. waarop u
geïdentificeerd kan worden  

O O

              Indien ja, waar mogen deze gepubliceerd worden?  
  

JA NEEN

Intern platform waarop enkel personeel kan aanmelden. (Smartschool / Google Drive / Integrado)  - Foto
voor gebruik in leerlingvolgsysteem/ administratief pakket 

 O O

Het publieke gedeelte van de schoolwebsite : www.sbsobaken.be en de sociale media van de school nl.
facebookpagina van sbso Baken   

 O  O

De sociale media van projecten onder beheer van de school nl.     

o  blog GWP    

o  Facebookpagina :sbso baken Muzische werking    

o  website Muzo projecten: https://www.bakenmuzischewerking.be    

o  youtubekanaal : SBSO Bakenvideoplanet  

 O  

 O  

 O  

O

O

O

O

O

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de bovenvermelde doelen.  
Datum: ……… / ……… / 20………  
Naam : …………………………………………………………………………………………….  
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………..  
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Schoolkalender leerlingen OV1/OV2 2018-2019

  .
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Schoolkalender leerlingen OV4 2018-2019

.
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Toelating tot toedienen van medicatie zonder doktersvoorschrift
Medicatie op school mag alleen toegediend worden op basis van een doktersvoorschrift.
Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt of bij een ongeval zal de school, conform de procedure, de
eerste zorgen toedienen. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

In samenspraak met de C LB-arts hebben wij volgende medica e verkrijgbaar zonder doktersvoorschri  in onze
huisapotheek: PARACETAMOL, ENTEROL en MEDICA-tabletten.  
Alleen met uw toestemming mag de medische dienst van de school of het schoolpersoneel deze producten i.f.v. eerste
zorgen toedienen aan uw kind.
  
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………. 

ouder van ………………………………………………………………………………………………………............. 

gee  de toestemming aan de medische dienst van de school en het schoolpersoneel om, als eerste hulp bij pijn en
ongemakken, volgende medicatie verkrijgbaar “zonder doktersvoorschrift” toe te dienen aan hun (pleeg)kind.  
verklaart dat mijn zoon/dochter niet allergisch is aan één der bestanddelen, tenzij ik het anders vermeld op dit
document. 

DATUM

HANDTEKENING ouders/opvoedingsverantwoordelijken 'VOOR AKKOORD'
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Duaal leren "Schoolbank op de werkplek" (OV3 en OV4)
[Deze bijlage wordt nog aangepast na goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de
proeftuin "Schoolbank op de werkplek"]

Screening, intakegesprek(ken) en trajectbegeleiding

Door je inschrijving in [naam duale opleiding] die in onze school wordt ingericht, ben je bereid je te onderwerpen aan de
screening, intakegesprek(ken) en de trajectbegeleiding. Als leerling engageer je je om deel te nemen aan elke vorm van
traject- en leerlingbegeleiding. Van je ouders verwachten wij hiertegenover een positief engagement.

[Vermeld hier verplicht hoe de intakegesprek(ken), screening en de trajectbegeleiding in de school concreet zal gebeuren.]

Niet-sluiten van een overeenkomst leidt tot een verplichte vroegtijdige beëindiging van de opleiding

Als er binnen 20 opleidingsdagen, te rekenen vanaf het jds p dat je opgeleid moet kunnen worden op de werkvloer,
geen overeenkomst is gesloten, moet [naam duale opleiding] worden stopgezet. Ook als een overeenkomst wordt
beëindigd, wordt eenzelfde termijn van 20 opleidingsdagen gehanteerd om een nieuwe overeenkomst af te sluiten; indien
dit niet lukt, moet [naam duale opleiding] worden stopgezet.

Klassenraad

[Vermeld hier verplicht de samenstelling van de klassenraad + de expliciete vermelding van de trajectbegeleider + de
mentor]

De trajectbegeleider en mentor maken stemgerechtigd deel uit van de klassenraad.

Niet-overzitten

[Verplicht lokaal uit te werken naargelang de duale opleiding die wordt ingericht in de school]

A ankelijk van de duale opleiding die de school organiseert, is overzi en uitgesloten, uitgezonderd het overzi en in een
eenjarige opleiding jdens het schooljaar 2017-2018 en het overzi en in het tweede jaar van een tweejarige opleiding
tijdens het schooljaar 2018-2019.   
   
Naam + handtekening voor akkoordverklaring   
   
Datum: .. / .. / ....  
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Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
[verplichte bijlage]

Beste ouder(s)

Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze communicatiekanalen
(schoolwebsite, sociale media, ...) en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u
hiervoor toestemming.

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar
gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

met vriendelijke groeten  
[naam van de directeur]

Directeur

Toestemming om beeldmateriaal te maken

[Logo en adresgegevens van de school] 
[Datum]

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar [....-....] vanaf 1 september beelden/foto's van
.......................................[naam van de leerling(e)] te maken tijdens de hierna vermelde activiteiten. 

Datum                                                                                                             Handtekening ouder 

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

[Logo en adresgegevens van de school]
[Datum]

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar [....-....] vanaf 1 september beelden/foto's van
......................................[naam van de leerling(e)] te publiceren op de hierna vermelde informatiedragers. 

Datum                                                                                                         Handtekening ouder 

[

Activiteit Toestemming? Informatiedrager Toestemming?

Jaarlijkse fotosessie Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Bosklassen Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schooletentje Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schoolfeest Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schoolreis Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Gezonde weken Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
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Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen

... Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

]
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Toestemming gebruik foto in leerlingvolgsysteem/administratief pakket
[Ter informatie: nieuwe bijlage]

[Logo en adresgegevens van de school]

[datum]

Beste ouder(s) of meerderjarige leerling,

Omwille van organisatorische redenen, zouden wij een pasfoto van de leerling in het leerlingvolgsysteem/ administratief
pakket willen plaatsen. Het plaatsen van de pasfoto dient om de leerling te kunnen visualiseren. Wij zullen deze foto voor
geen enkel ander doeleinde gebruiken.

Ik geef hierbij toestemming/ geen toestemming  aan de school om

[maak een keuze] 

[een pasfoto te maken en te plaatsen in het leerlingvolgsysteem/administratief pakket.] 

OF

[een aan de school bezorgde pasfoto te plaatsen in het leerlingvolgsysteem/administratief pakket.]

Met vriendelijke groet 
[naam van de directeur]

Datum                            Handtekening ouder 
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