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Welkom  
 

Beste ouders, 

 

 

Allereerst hartelijk welkom in OV4. Onze opleidingsvorm 4 is ontstaan vanuit een 
samenwerking tussen BuSO-KIDS Hasselt, Kindsheid Jesu en Sint-Jan Berchmansinstituut 
Zonhoven. OV4 bestaat uit de middenschool OV4 (de eerste graad) en de humaniora OV4 
(de tweede en de derde graad). Onze doelgroep zijn jongeren met autisme met een 
normale intelligentie.  

Graag willen we u bedanken dat u voor onze school hebt gekozen. Wij hopen dat we uw 
vertrouwen kunnen waarmaken en dat we met u constructief kunnen samenwerken. 

Aan het begin van deze samenwerking willen we u graag de grote doelstellingen van ons 
opvoedingsproject voorstellen die we als school willen realiseren. Daarna bieden we u in 
het schoolreglement een overzicht van de afspraken die in onze school gelden en van de 
officiële reglementering waarmee u dient rekening te houden. Verder vindt u nog heel wat 
nuttige informatie over diverse onderwerpen.  

Voor de leerlingen van de middenschool OV4 staat het schoolreglement onder de vorm van 
een samenlevingscontract in de agenda. De leerlingen van de humaniora OV4 vinden deze 
algemene afspraken terug in hun agenda onder ‘Goed om te weten’.  

Uw inschrijving in de school is enkel in orde wanneer u zich akkoord verklaart met het 
schoolreglement en de engagementsverklaring. 

We hopen van harte dat we tot een fijne samenwerking komen en zullen elkaar nog vaak 
ontmoeten rond het onderwijs aan uw zoon of dochter. Als u zelf ook een steentje wenst 
bij te dragen aan de schoolwerking kan dit via de ouderraad van onze school.  

 

 

Koen Cornelissen  Tom Cox   Isabelle Barthels  

Directeur BuSO-KIDS Middenschool KJ  Coördinatie middenschool OV4 
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Inleiding 
 

Dit opvoedingsproject kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen OV4, 
Kindsheid Jesu en BuSO KIDS.  

Je vindt in deze tekst datgene waarvoor we willen staan, waarop onze schoolwerking geënt 
wordt en waaraan wij onze eigen werking willen toetsen én op basis waarvan anderen ons 
mogen bevragen. Ons opvoedingsproject is het referentiekader waarbinnen we willen 
werken, leren, groeien.  

Een pedagogisch project kan slechts slagen wanneer het gedragen wordt door het 
schoolbestuur, directie en leerkrachten enerzijds en ouders anderzijds. Elke partner heeft 
hierin een eigen verantwoordelijkheid.  

 

1. Missie 

(onze bestaansreden, onze opdracht, onze zending) 

Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren met een diagnose autisme en een normale 
begaafdheid (type 9).  

De focus ligt vooral op het behalen van de eindtermen van het gewoon secundair onderwijs. 
Er wordt ingezet op cognitieve uitdaging. We weten echter dat transities niet evident zijn 
voor mensen met autisme. Om de transitie naar de volgende levensfase beter te 
ondersteunen, kiezen we ervoor om onze derde graad te spreiden over drie schooljaren. 
Op die manier wordt er ruimte gemaakt om te werken aan drie pijlers: zelfkennis, 
vervolgtraject en zelfstandigheid.  

 

2. Visie 

(onze droom, als we dat nu eens zouden kunnen bereiken met onze jongeren) 

Met onze werking willen we optimaal inzetten op inclusie. We kiezen voor een leeromgeving 
waarin leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Concreet doen we dit door de werking van het buitengewoon onderwijs zo maximaal 
mogelijk te integreren in de dagelijkse werking van het gewoon onderwijs en gaan de 
lessen dus allemaal door op de campus van Kindsheid Jesu Hasselt. De OV4-klassen zijn 
kleine klassen die gesitueerd liggen tussen de klassen van het gewoon onderwijs. Onze 
leerlingen volgen les in aparte, kleine groepen van maximum 9 leerlingen. Er wordt zoveel 
als mogelijk aangesloten bij de activiteiten van Kindsheid Jesu en aanpassingen op maat 
aangeboden waar nodig.  

 

3. Waarden  

(dit zijn de kernbegrippen die ons handelen sturen) 

We bieden meerwaarde aan onze leerlingen doordat we:  

 Continu aansluiten op de zorgvraag 
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 De context betrekken en bekrachtigen 
 Hartelijk zijn in de contacten  
 Oplossingsgericht zijn  
 De leerling stimuleren in zijn/haar groeiproces 

 

We werken vanuit ons hoofd 

 Deskundigheid: wat we doen, willen we goed doen. Daarvoor hebben we heel wat 
kennis en expertise nodig rond autisme en comorbide problematieken. We willen 
onszelf niet enkel blijvend bijscholen maar ook telkens opnieuw reflecteren en onze 
werking bijsturen. We willen onze kennis en expertise delen met onze partners. 
Ons dagelijks handelen wordt gestuurd door het cyclisch proces van 
handelingsplanning. Op schoolniveau bewaken we de kwaliteit door het planmatig 
en cyclisch werken. 

 Innovatie: we willen inspelen op maatschappelijke veranderingen en noden door 
onze werking voortdurend in vraag te stellen en bij te sturen. We willen inspelen op 
technologische ontwikkelingen. 

We steken onze handen uit de mouwen 

 Engagement: onze school vertrekt vanuit een christelijke visie op mens en 
maatschappij. We willen opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dit betekent 
dat we onze handen uit de mouwen willen steken, onze verantwoordelijkheid nemen 
en ten volle gaan voor onze opdracht. 

 Empowerment: we willen vertrekken vanuit de talenten, de eigen mogelijkheden 
van de leerlingen. We willen onze leerlingen zo zelfstandig/zelfredzaam en zo sterk 
mogelijk maken. We willen hen leren leven met hun beperkingen. 

We vergeten ons hart niet 

 Betrokkenheid: we vertrekken vanuit de samenwerking tussen school, ouders en 
het brede netwerk rond de leerling. We streven naar participatie van alle 
betrokkenen bij het schoolbeleid. Om dit te bereiken zal de school transparant 
communiceren en verwachten we van alle partners een bereidheid tot 
samenwerking. Opvoeden is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

 Hartelijkheid: we creëren in de school een vriendelijke, positieve sfeer. Een plaats 
waar jongeren zich gewaardeerd voelen, waar empatisch wordt gereageerd, is een 
plaats waar jongeren zich thuis kunnen voelen. 

 Respect: we zijn een school waar we respect hebben voor elkaar. Dit uit zich in de 
manier waarop we leerlingen stimuleren om met elkaar om te gaan, de manier 
waarop leerkrachten met leerlingen omgaan en het op maat werken waar nodig. 
Omdat iedereen anders is, houden we rekening met ieders noden. 

 

4. Kansenbiedend, stimulerend en relatievaardig 

We kiezen voor drie kenmerken die wij als waardevol, wenselijk en eigen voor onze school 
zien: een kansenbiedende, stimulerende en relatievaardige school. We verwoorden 
welke inhoud deze begrippen voor ons hebben.  
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Een kansenbiedende school 

Kansen bieden is het leven van de mens zien als een mogelijkheid om zichzelf te 
ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat deze zelfontplooiing zin krijgt binnen een 
samenleving van mensen. We willen dan ook kansen bieden om te leren en te ervaren dat 
geluk een surplus is vanuit wat ik mag betekenen en doen voor anderen.  

Een kansenbiedende school is…  

 Een school waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen om eigen capaciteiten en 
aanleg te ontplooien en om te leren omgaan met wie ze (nog niet) zijn.  

 Een school die voor elke leerling voldoende middelen en infrastructuur biedt en een 
optimale leeromgeving nastreeft door rust, structuur en goede lessen.  

 Een school met mogelijkheid tot inspraak en overleg. 
 Een school die de totale mens fysiek, psychisch, intellectueel, artistiek, sociaal, 

levensbeschouwelijk, taalvaardig zichzelf laat worden. Elk vak en elke activiteit 
biedt hiervoor door zijn eigenheid andere kansen. 

 een school die alle talenten valoriseert, uitdagingen biedt, maar ook ‘samen leren’, 
‘samen leven’, nestwarmte en ondersteuning. 

 een school die vertrouwen heeft in leerlingen, hen positief benadert en stimuleert 
en waar de leerkracht begeleider van het ontwikkelingsproces wil zijn. 

 een school die structuur, waarden en normen biedt om vrijheid mogelijk te maken. 
 een school die leerstof ziet als een middel, niet als doel op zich. De intellectuele 

mogelijkheden van onze leerlingen zijn onze inrijpoort tot volwassenheid, maar ons 
doel is de ontplooiing van de totale leerling tot een zinnig mens: een mens met zin 
in het leven. Leren is breed, het is ook leren botsen, leren herbeginnen, leren zorg 
dragen voor… 

 een school die, na een fout, nieuwe kansen biedt, waar je moet proberen en mag 
mislukken en waar steeds samen gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om de 
realiteit positief te benoemen, waar je meer bent dan wat je op school presteert. 

 een school waar je jezelf, de anderen, de wereld en zinvolheid mag ontdekken.  

 

Een stimulerende school  

Stimuleren sluit nauw aan bij kansen bieden. De school wil stimuleren om geboden kansen 
te benutten en anderzijds het zelf creëren van nieuwe kansen, door eigen initiatief en 
experiment aanmoedigen. 

Een stimulerende school is … 

 een school waar men durft en mag creatief zijn, waar vrijheid en 
verantwoordelijkheid samengaan en op maat toevertrouwd worden. 

 een school waar benoemd, bevestigd en gewaardeerd wordt wat er al is en waar de 
weg naar de doelstellingen stapsgewijs samen bewandeld wordt. 

 een school die wil proberen iedereen als individu te zien, ook bij instructie en 
evaluatie. 

 een school waar je geprikkeld en in beweging gezet wordt tot engagement en tot 
zelf proces maken, waardoor enthousiasme en ervaringsgericht werken de lust 
groter blijft dan de last. 

 een school waar de weg belangrijk is, waar nooit iets definitief verloren wordt 
beschouwd. 
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 een school die zichzelf trouw blijft, vastigheid biedt en voldoende het nieuwe erkent, 
dit kan integreren en erdoor evolueert. 

 een school waar voldoende omkadering is voor leerlingen, leerkrachten, directie en 
personeel om te mogen en te kunnen scholen en bijleren.  

 

Een relatievaardige school  

Wij zijn verbonden met elkaar, een persoon is een knooppunt van relaties, met zichzelf, 
anderen, naasten, groepen, organisaties, de wereld, de kosmos en de Ander. 

Maar deze verbondenheid moet ook beleefd worden, we willen groeien en opvoeden tot 
verbondenheid. 

Een relatievaardige school is … 

 een school die een open en duidelijke communicatie wil, waarbij inspraak en 
participatie gewenst zijn en overleg de basis vormt van alle belangrijke 
beslissingen. 

 een school waar ‘samen’ school maken centraal staat, waar attente en respectvolle 
omgang voorgeleefd wordt en waar relatievaardigheid in al zijn vormen aan bod 
mag komen doorheen alle lessen en activiteiten. 

 een school die veiligheid biedt zodat de klas een oefenplek kan worden voor 
empathie, overleg, het vormen en formuleren van een mening en samenwerken 
met elkaar. 

 een school die opvoedt tot ‘relatiewillendheid’ met iedereen, hoe apart of bijzonder 
de ander ook is, hoe groot de afstand ook mag lijken. 

 een school die leert dat de kostbaarheid van elke mens centraal staat, ook doorheen 
conflicten en fundamentele meningsverschillen. 

 een school die oog heeft voor problemen en vragen van alle leerlingen en bereid is 
samen naar oplossingen te zoeken in het besef dat belangrijke resultaten en groei 
niet direct meetbaar moeten zijn; 

 een school waar je leert reflecteren op de implicaties van jouw handelen voor de 
ander en de wereld om je heen. 

 een school die tijd en ruimte voorziet zodat leerlingen, leerkrachten, directie en 
opvoedend personeel formeel en informeel met elkaar kunnen communiceren en 
van gedachten wisselen. 

 een school die bereikbaar is en het contact met leerlingen, ouders en maatschappij 
opzoekt zonder daarbij conflicten uit de weg te gaan. 

 een school die voeling heeft met de samenleving en kritisch openstaat voor 
invloeden van buitenaf, maar ook stelling durft nemen en weerbaar maakt. 

 een school waar geven en nemen geleerd wordt, waar leerlingen en leerkrachten 
leren omgaan met compromissen en de begrensdheid van situaties en van zichzelf, 
waar een keuze mogelijk blijft en eindigheid erkend wordt. 
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Engagementsverklaring 
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving 
willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is 
ingeschreven. 

Als school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden 
doorheen zijn school- en studieloopbaan. Als u uw kind inschrijft op onze school, is dat 
echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle 
op uw medewerking.  

 

1. Wederzijdse afspraken omtrent intense samenwerking met 
ouders 

We kiezen voor een intense samenwerking omdat we partners zijn in de opvoeding van uw 
zoon/dochter.  

Op geregelde tijdstippen organiseert onze school infoavonden en oudercontacten. De 
infoavonden, per studiejaar georganiseerd, hebben de bedoeling ouders te informeren over 
de schoolwerking in de verschillende studiejaren, over de aanpak van de 
studiekeuzebegeleiding en over studiejaarspecifieke initiatieven. Tijdens oudercontacten 
worden ouders individueel ontvangen door de leerkrachten van hun kind om 
studieresultaten, aanpak van remediëring, studiekeuze… te bespreken. Alle ouders worden 
voor deze info- en contactmomenten persoonlijk uitgenodigd door de school en worden 
gevraagd hiervoor in te tekenen of in het geval dat aanwezigheid niet mogelijk is, dat te 
melden. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment 
indien u niet op de geplande momenten voor oudercontact kan aanwezig zijn. Wij 
engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van uw jongere. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. 
uw jongere. 

De klastitularis is de spilfiguur van de klas. Bij hem/haar kan de leerling steeds terecht 
met vragen of problemen. Als ouder(s) wendt u zich bij voorkeur tot de klastitularis of 
mentor indien u vragen of bemerkingen heeft.  

Indien de ouders tijdens de schooluren contact willen met hun zoon/dochter, moet dit via 
het secretariaat van de school gebeuren (niet via persoonlijke gsm of e-mail).  

De school wil goed kunnen reageren op het gedrag van leerlingen. Hoe leerlingen zich 
gedragen, hangt zeker ook af van welke belangrijke gebeurtenissen zich thuis voordoen. 
De school apprecieert het ten zeerste indien u ons op de hoogte houdt van zulke belangrijke 
gebeurtenissen (zoals ziekte, overlijden…) zodat leerkrachten niet alleen kunnen 
meeleven, ook hier ook rekening mee kunnen houden in de klas.  

 

2. Communicatielijnen  

2.1 Schoolagenda 

In de planningsagenda worden alle taken en aangekondigde toetsen genoteerd. Ze worden 
steeds genoteerd op het moment dat ze moeten worden ingeleverd/gemaakt. Bij ‘mijn 
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planning’ hebben leerlingen de mogelijkheid om te noteren wat ze na de school zullen 
doen.  

De agenda is een communicatiemiddel tussen thuis en de school. Mededelingen en 
aanmerkingen voor en van ouders of leerkrachten worden genoteerd bij ‘Heen en weer’.  

We verwachten dat ouders de agenda wekelijks nakijken en handtekenen. Ook 
klastitularissen zullen de agenda op regelmatige tijdstippen nakijken.  

De agenda is een officieel document. Er mag geen plakboek van gemaakt worden. 
Leerlingen zijn daarenboven verplicht om deze vijf jaar te bewaren. De agenda is ook 
steeds digitaal te raadplegen via smartschool. Naast de geplande taken en toetsen vind je 
hier ook de lesonderwerpen terug.  

 

2.2 Smartschool  

In onze school gebruiken we het digitaal leerplatform ‘Smartschool’. Dit biedt via internet 
toegang tot een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten vakgebonden informatie, 
taken, bestanden… kunnen uitwisselen. Dagelijks zal met dit leerplatform gewerkt worden.  

Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een gebruikersnaam en wachtwoord 
hetgeen je toegang verleent tot je persoonlijke account. Ook ouders en opvoeders krijgen 
een eigen account waarmee ze toegang krijgen tot het account van de leerling.  

Smartschoolbeheerders hebben het recht om altijd alle bestanden te bekijken.    

 

2.3 Infoavonden en oudercontacten  

Op geregelde tijdstippen organiseert de school infoavonden en oudercontacten. De 
infoavonden, per studiejaar georganiseerd, hebben als doel ouders te informeren over 
de schoolwerking in de verschillende studiejaren, de aanpak van de 
studiekeuzebegeleiding, studiejaar-specifieke initiatieven. Tijdens oudercontacten 
worden ouders individueel ontvangen door de leerkrachten van hun kind om 
studieresultaten, aanpak van remediëring, studiekeuze… te bespreken. Alle ouders worden 
voor deze info- en contactmomenten, per brief, persoonlijk uitgenodigd door de school en 
worden gevraagd hiervoor in te tekenen of, ingeval dat niet mogelijk is, hun niet aanwezig 
zijn te melden 

 

2.4 Brieven  

Geregeld geven we brieven mee met informatie (bv. over het busvervoer, vakantiedagen, 
contactavonden…). De brieven worden ook via smartschool aan ouders verstuurd. 

Op sommige van deze brieven verwachten we een antwoord. Wacht niet te lang om ze in 
te vullen en terug mee te geven, anders gaan ze verloren. 

 

2.5 Inspraak  

De school wil alle ouders de kans geven tot inspraak in het schoolbeleid. Hiertoe wordt een 
ouderwerkgroep samengesteld (ouderraad genoemd), waaraan ouders van alle afdelingen 
van BuSO-KIDS kunnen deelnemen. 
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De ouderraad vergadert 3 maal per schooljaar. 

Thema’s van een vergadering zijn bijvoorbeeld: het schoolreglement, de schoolkalender, 
pedagogische thema’s… Ouders kunnen ook steeds eigen thema’s aan de agenda 
toevoegen. 

 

 

3. Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

3.1 Deelname aan de lessen en activiteiten  

Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste 
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat 
het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale 
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind 
een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw 
kind hieraan moet deelnemen.  

Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de 
school kunnen benutten. Wij vragen aan ouders die hun zoon/dochter zelf naar de school 
brengen ervoor te zorgen dat hun zoon/dochter tijdig op school is. Wie te laat is, meldt 
zich op het secretariaat voor hij/zij naar de klas gaat. Het secretariaat plaatst een stempel 
in de agenda.  

We vragen aan ouders om hun jongeren niet binnen de schooluren af te halen. Afspraken 
met (tand)artsen, en andere diensten, gebeuren zoveel mogelijk buiten de schooluren. 
Enkel om ernstige redenen kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens 
de schooltijd hun zoon/dochter af te halen. In bijlage ‘Afwezigheden’ vindt u een overzicht 
van mogelijke gewettigde en ongewettigde afwezigheden. 

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle 
lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken 
hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 2. Aanwezigheid op school. 

De aanwezigheid van uw zoon/dochter op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage. De school moet de afwezigheden van uw zoon/dochter 
doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij 
samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich 
niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen 
samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Zie reglement ov3 

 

3.2 Spijbelbeleid 

Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de 
school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw 
actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het 
dossier door aan het ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer informatie hierover vindt 
u terug in het schoolreglement onder punt 2. Aanwezigheid op school. 
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Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur 
beslissen om een tuchtprocedure voor de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- 
en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te 
schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school 
al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 

 

4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun jongere op in het 
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat de jongere het moeilijker heeft bij het schools leren. 
Wij als school engageren er ons ertoe alle jongeren zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
Nederlandse taalontwikkeling zodat we toegankelijk en begrijpbaar onderwijs kunnen 
bieden. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun jongere, ook in de 
vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 

Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote 
hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, 
spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende 
taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 
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Ons zorgbeleid 

1. Handelingsplanning – de begeleidende klassenraad 

In de eerste plaats nemen de leerkrachten de dagelijkse begeleiding van de leerling op 
zich. Zij brengen de jongeren kennis, vaardigheden en attitudes bij. 

Een (of meerdere) van de leerkrachten vervult de rol van klastitularis. Hij/zij volgt elke 
leerling kort op. Bij deze leerkracht kan de leerling steeds terecht met vragen en 
problemen. De klastitularis is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. 

In het buitengewoon onderwijs heeft iedere leerling een specifieke aanpak nodig. Welke 
aanpak dat is, wordt uitgezocht aan de hand van handelingsplanning. Van elke leerling 
wordt nagegaan hoe het leerproces verloopt en worden de competentiegebieden 
aangeduid. Het begeleidingsteam begeleidt de leerkrachten in dit proces. Hieraan worden 
doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen kunnen gelden voor alle leerlingen of 
individueel per leerling worden afgesproken. 

Doelstellingen kunnen gaan over schoolse leerinhouden, sociale vaardigheden, 
zelfstandigheid... en worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en aangepast. 

Doelstellingen worden bepaald door de begeleidende klassenraad. De klassenraad bestaat 
uit alle betrokken leerkrachten. Deze kan aangevuld worden met coördinator en mentoren. 
Klassenraden vinden wekelijks plaats.  

 

2. Op maat waar nodig 

Een school is meer dan studeren. We vinden het ook belangrijk dat je je als leerling goed 
in je vel voelt zitten. Zit je met een probleem, of ken je iemand die met een probleem zit, 
dan kan je op onze school terecht bij je klastitularissen en, wanneer nodig, ook bij een 
mentor. Leerkrachten en mentoren hebben geen beroepsgeheim maar ambtsgeheim: dat 
betekent dat een leerling in vertrouwen terecht kan bij een leerkracht of mentor, maar dat 
hij/zij geen geheimhouding kan beloven. We proberen altijd in overleg met de leerling te 
zoeken naar de juiste hulp. We werken daarvoor samen met het CLB en ook met tal van 
externe psychologen en psychiaters.  

Zit je als leerling of ouder met een vraag, blijf er dan niet mee zitten en ga ermee naar de 
klastitularis of je mentor. De mentoren en het leerkrachtenteam worden aangestuurd door 
de coördinator, Isabelle Barthels. Zij vormt samen met de mentoren, de directieleden (Tom 
Cox en Koen Cornelissen) het begeleidingsteam. De mentoren zullen zich in het begin van 
het schooljaar aan alle leerlingen voorstellen. 

In het buitengewoon onderwijs staan de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften van 
de individuele leerling centraal. Deze worden gekaderd binnen de vier fasen van het 
zorgcontinuüm: specifieke brede basiszorg, specifieke verhoogde zorg, specifieke 
uitbreiding van zorg en individueel aangepast curriculum/overstap. De fasen zijn evenwel 
niet strikt te scheiden. Bij het voorzien van specifieke verhoogde zorg voor een leerling, 
wordt de specifieke brede basiszorg immers verdergezet. De zorg voor een leerling wordt 
niet stopgezet bij de start van een handelingsgericht diagnostisch traject in de fase van 
specifieke uitbreiding van zorg. Omgekeerd kan een aanpak die wordt uitgewerkt voor een 
specifieke leerling tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van andere leerlingen en 
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zo een plaats krijgen binnen de specifieke basiszorg of de fase van specifieke verhoogde 
zorg. 

 

2.1 De ouders 

Als school kiezen we ervoor om de ouders van de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken 
bij onze werking. Als ouder blijft u niet alleen de eerste verantwoordelijke voor de 
opvoeding van uw zoon/dochter, maar kent u uw zoon/dochter ook het langst en het best. 

 

2.2 De leerlingenbegeleiding 

De leerlingenbegeleiding bestaat uit een aantal leerkrachten en/of mentoren die leerlingen 
op elk moment kunnen opvangen. In de school is er een lokaal ingericht waar leerlingen 
terecht kunnen met hun problemen (Knooppunt). 

Op deze manier zijn er, buiten de klastitularis, voor iedere leerling steeds 
vertrouwenspersonen aanwezig. 

 

2.3 De mentor 

In OV4 kan de jongere beroep doen op een persoonlijke mentor. Deze begeleider vormt 
samen met de klastitularis een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van de 
jongere. Een mentor is de belangenbehartiger, de procesopvolger en vaak ook de 
vertrouwenspersoon van de jongere. De inhoud van de begeleidingen wordt in 
samenspraak met de jongere bepaald.  

In de Middenschool OV4 heeft iedere leerling een mentor.  

 

2.4 Andere instanties 

Als school engageren we ons om samen te werken met andere hulpverleningsinstanties 
zoals: (semi-)internaten, thuisbegeleidingsdiensten jeugdpsychiaters, diensten voor 
jeugdhulpverlening, enz. 

 

2.5 Het Centrum voor leerlingenbegeleiding 

Zie bijlage ‘Samenwerking met het VCLB’. 
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Onze school als leergemeenschap: Het studiereglement 
 

"Leren" vormt nog altijd de belangrijkste activiteit op school. In dit onderdeel, het 
studiereglement, wordt dieper ingegaan op “het leren op school” en wat daarmee 
samenhangt. 

 

1. Het Studieaanbod 

Opleidingsvorm 4 geeft jongeren de kans om les te volgen in het gewoon onderwijs, met 
de ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. 

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het reguliere secundair onderwijs gegeven. 
Hier gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. 
Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. 
De jongere behaalt het diploma secundair onderwijs als hij/zij geslaagd is in het 6e / 7e  jaar. 
Na het secundair onderwijs kan men verder studeren in het hoger onderwijs of integreren in 
het gewone leef- en arbeidsmilieu. 

We bieden in onze middenschool enkel de A-stroom aan. 

 

2. Aanwezigheid op school  

2.1 Aanwezigheid 

Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je van 1 september tot en met 30 juni deel 
aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De vrije dagen 
vind je in de schoolkalender. 

Ook bezinningsdagen, studie-uitstappen, projectdagen, sportdagen e.d. zijn gewone 
schooldagen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen.  

 

2.2 Afwezigheid  

Je bent verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan 
buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.  

Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden 
telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten en plichten je hebt 
als je door je afwezigheid lessen mist.  

 

A. Te laat  

Wanneer leerlingen - om welke reden dan ook – te laat op school aankomen, dienen zij 
zich aan te melden aan het leerlingensecretariaat.  
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B. Afwezigheid  

Wanneer leerlingen niet naar school kunnen komen, verwittigen ouders de school zo 
snel mogelijk. Dit kan telefonisch (011 27 84 60) of via mail naar judith.aurich@kids.be 

Afwezigheidsbriefjes/ doktersbriefjes worden op het secretariaat afgegeven de dag dat 
de lessen opnieuw hervat worden.  

Een voorziene afwezigheid (begrafenis, medisch onderzoek, operatie…) wordt door de 
ouders op voorhand schriftelijk meegedeeld. In de loop van de klasdag mogen leerlingen 
de school enkel verlaten na een schriftelijke vraag van de ouders én mits toelating van 
directie of het leerlingensecretariaat.  

De school geeft nooit toestemming voor afwezigheid omwille van reizen of vervroegde 
vakanties.  

 

De verantwoording van afwezigheden is door de minister als volgt vastgelegd:  

- Tot 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde 
verklaring van de ouders. Deze zijn terug te vinden achteraan in de agenda.  

- Vanaf de 4e dag is een medisch attest vereist.  
- Tijdens de proefwerken is een medisch attest altijd vereist.  
- Bij veelvuldige afwezigheid: tot maximaal 4 maal per schooljaar (telkens max. 3 

dagen) volstaat een briefje van de ouders. Vanaf de 5e afwezigheid (vanaf de eerste 
dag) is een medisch attest vereist.  
 

C. Afwezigheid van een leerkracht 

Wanneer de leerkracht afwezig is worden lesomwisselingen of studie voorzien. De klas 
wordt op de hoogte gebracht door het secretariaat of via de tv-schermen.  

Wanneer een leerkracht onverwacht niet komt opdagen, gaat de klas dit melden op het 
leerlingensecretariaat.  

 

D. Ziekte 

Wanneer een leerling ziek of onwel wordt op school geven we de mogelijkheid om een 
tijdje te rusten. Onze school beschikt over een EHBO lokaal De school geeft nooit 
medicatie. Wanneer de leerling zich na een tijd niet beter voelt, worden de ouders 
gecontacteerd. 

Zieke jongeren horen uiteraard niet op school. Toch kan het gebeuren dat een kind op 
school medicijnen moet nemen. Bijvoorbeeld wanneer een kind zijn antibioticakuur nog 
niet is afgelopen. Ook zijn er kinderen die dagelijks medicatie moeten nemen. Leerkrachten 
zijn geen artsen, ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. 

 

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen: 

- De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter. Als ouder 
dient u dus steeds een ‘attest medicatie’ mee te nemen anar de dokter als uw 
zoon/dochter zie is. Zelf moet u dit attest ook ondertekenen. Dit attest vindt u op 
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het einde van dit schoolreglement. U kan dit ook steeds bekomen op het 
leerlingensecretariaat.  

- Zonder ‘attest medicatie’ dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet 
bij uitzonder. Leraren zijn niet medisch geschool en volgens de wet strafbaar als ze 
dit wel doen.  

- Medicijnen geeft u mee in de originele verpakking waar u op aanduidt hoeveel 
pilletjes er nog in de verpakking zitten. Ook geeft u samen met de medicijnen het 
ingevuld ‘attest medicatie’ rechtstreeks op het knooppunt af. Indien dit niet 
mogelijk is dan neemt u telefonisch contact op met de school om te melden dat uw 
zoon/dochter medicatie bij heeft.  

- De verantwoordelijken die de medicijnen bewaren en toedienen zijn het 
personeel van de leerlingbegeleiding en het leerlingensecretariaat.  

 

Indien uw zoon of dochter last heeft van luizen vragen we u de school in te lichten. Met 
de nodige discretie zal het CLB hierover de andere leerlingen inlichten.  

 

Er is geen medisch attest als toelatingsvoorwaarde (meer) vereist voor leerlingen die 
geregeld met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen. Onderwijsdecreet 
XXIX schrijft in de plaats hiervan een meldingsplicht in. Van zodra de medische toestand 
van de leerling een risico inhoudt op (on)rechtstreekse verontreiniging van levensmiddelen 
moeten de leerling en zijn ouders dit melden aan de school. De school beslist of de leerling 
tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet mag volgen dan wel dat hij de opleiding niet 
langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overgaan. Met die medische 
gegevens moet de school vertrouwelijk omgaan.  

 

2.2.1 Een medisch attest  

Een medische verklaring is nodig: 

- voor een langere ziekteperiode (vanaf 4 dagen) 
- wanneer voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid gewettigd 

dient te worden 
- voor ziekte tijdens de proefwerkperiodes, schooluitstappen, sportdagen… 

Het doktersattest wordt afgegeven 

- de dag dat uw zoon/dochter terug op school komt. 
- onmiddellijk indien de afwezigheid langer duurt dan 10 dagen. 

Het medisch attest is pas geldig als 

- het duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is 
- het de naam, adres, telefoonnummer en RIZIV- nummer vermeldt van de arts 
- de begin- en einddatum van de ziekteperiode aangegeven wordt 
- aangegeven wordt welke de gevolgen zijn voor bepaalde lessen. 

Een geldig attest kan opgemaakt worden door:  

- een geneesheer ; een geneesheerspecialist. 
- een psychiater. 
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- een tandarts ; een orthodontist. 
- de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 

Bij een medische behandeling die verschillende afwezigheden tot gevolg heeft volstaat één 
attest, waarin de afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden beschreven. 

Bij chronische ziekten die leiden tot verschillende afwezigheden zonder dat een 
doktersconsultatie nodig is (astma, migraine…) volstaat, na samenspraak met de 
schoolarts, één medisch attest. Bij elke afwezigheid om deze reden, volstaat dan een 
attest van de ouders. 

 

Indien er twijfel bestaat rond het medisch attest zal de school dit signaleren aan de CLB-
arts. Hij/zij zal de gegevens verder opvolgen. 

 

2.2.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?  

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:  

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit 
de patiënt”;  

- de datum waarop het attest is opgemaakt, valt niet in de periode van afwezigheid; 
- begin- en/of einddatum zijn vervalst;  
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling 

te maken heeft, zoals de ziekte van een van de ouders, hulp in het huishouden ...  

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen 
we als spijbelen. De school zal dit signaleren aan de CLB-arts. Hij/zij zal de gegevens 
verder opvolgen. 

 

2.2.3 Wanneer lever je een medisch attest in?  

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren wanneer je de eerste 
dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan 
moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.  

Als je vanwege eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, 
volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent 
wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, 
kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, 
telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders.  

Je bezorgt het medisch attest aan Judith Aurich. 

 

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

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

Bij langdurige afwezigheid in deze lessen bestaat een speciaal formulier dat inhoudt dat de 
schoolarts een herevaluatie vraagt aan de behandelende geneesheer. 

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan 
kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen voor dit vak, op voorwaarde dat je een 
aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak 
lichamelijke opvoeding anders (theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast 
lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag 
om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De 
klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is geen recht.  

 

2.2.5 Tijdelijk onderwijs aan huis 

Als je door ziekte, ongeval of psychisch welbevinden tijdelijk de lessen niet kan volgen op 
school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Als 
chronisch zieke heb je datzelfde recht. Ook jongeren in moederschapsverlof hebben dit 
recht. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, voor welke vakken. TOAH is gratis.  

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, 
een ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 

- Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd). 
- Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-

specialist), Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan 
gaan, maar wel onderwijs mag krijgen; 

- Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 
attest; 

- Je verblijft op 10 km of minder van de school; 
- Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe 

wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. 
Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  

- Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en 
binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen 
nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat 
dan onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.  

- Minstens één van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder 
of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen. 

Organisatie: 

- TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis; 
- Je krijgt 4 uur per week thuis les.  

Zodra je kind minstens halftijds weer naar school kan, stopt het recht op tijdelijk onderwijs 
aan huis. 

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie  

Voorwaarden: 
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- Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld 
bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen; 

- Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 
attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke 
aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene 
afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische 
ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig; 

- Je verblijft op 10 km of minder van de school. 
- Minstens één van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder 

of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen 

Organisatie: 

- Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid; 
- TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden 

georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op 
school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent 
ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze. 

Verblijft je kind in een ziekenhuis met ziekenhuisschool, preventorium of K-dienst (dienst 
voor kinderpsychiatrie), dan is TOAH geen recht,bespreek dan de mogelijkheden voor 
tijdelijk onderwijs aan huis met de school. 
 

Als je aan deze voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH 
wijzen. Indien je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de les- 
schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

 

2.2.6 Wat met synchroon internetonderwijs?  

Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk niet de lessen kan volgen op 
school, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de 
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, 
samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je terecht bij de directie. We zullen je 
op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 

 

2.3 Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:   

- De school vooraf verwittigen met een kopie van het kennisgevingsbericht.  
- Het gaat om de begrafenis of huwelijk van een bloed- of aanverwant, of een persoon 

die onder hetzelfde dak woont 
- Het betreft een bloedverwant tot en met de tweede graad.  

De directeur beslist over de duur van de afwezigheid. 

Je bezorgt vooraf aan de school dan een van de volgende documenten: een verklaring van 
je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging. 
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2.4 Je bent (top)sporter 

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximaal 40 halve lesdagen 
afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor 
het volgen van wekelijkse trainingen.  

Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de 
toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie, bv. op grond van een 
selectie door een erkende sportfederatie. 

 

2.5 Je hebt een topkunstenstatuut 

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B), kan de selectiecommissie je het recht geven 
om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn, zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, 
stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline. 

 

2.6 Je bent zwanger 

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week 
gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken 
na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid 
kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie 
punt 2.2.5 en 2.2.6). 

 

2.7 Je kan ook afwezig zijn door de volgende redenen  

- je moet voor een rechtbank verschijnen. Deze afwezigheid wordt toegestaan mits 
het voorleggen van een officieel document vanwege de rechtbank. 

- de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;  
- je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg of de jeugdbescherming;  
- je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap;  
- je werd preventief geschorst;  
- je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten;  
- je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan 

activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;  
- je wenst de feestdagen te vieren die horen bij je geloof. Je ouders moeten dit wel 

vooraf en schriftelijk melden aan de school met Verwijzen naar het feit dat hun kind 
echt zal deelnemen aan de feestdag (voor de islam: 1 dag Suikerfeest, 1 dag 
Offerfeest). 

 

2.8 Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school 

Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (persoonlijke redenen, schoolvervangende 
projecten…) heb je de toestemming van de school nodig. Daarvoor moet je je wenden tot 
de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming 
krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen 
brengen.  
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2.9 Spijbelen of onwettige afwezigheden  

- Bij de eerste afwezigheid wegens spijbelen, een ongewettigde afwezigheid of in 
geval van twijfel, zal de school een gesprek hebben met de leerling of de ouders en 
zal er een strafstudie volgen. 

- Bij 5 halve lesdagen spijbelen, wordt het begeleidend CLB ingeschakeld en een 
begeleidingsdossier opgemaakt. 

- Bij een overschrijding van 30 halve lesdagen, stuurt de school een formulier 
‘Melding Problematische Afwezigheid’ naar het Departement Onderwijs. 

Indien een leerling problematisch afwezig blijft, ondanks alle begeleidingsmaatregelen, kan 
de school tot uitsluiting overgaan. 

 

2.10 Van school veranderen tijdens het schooljaar 

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

 

3. Studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding en evaluatie 

3.1 Het talentbeleid van onze school  

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we 
onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt 
normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je 
een aangepaste begeleiding aanbiedt.  

Wanneer je je als anderstalige leerling inschrijft in onze school zal de klassenraad een 
aangepaste begeleiding uitzetten. Indien je geattesteerd bent voor de leerstoornis 
dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, kijken we in samenspraak met jou en je ouders 
welke redicodismaatregelen kunnen worden toegepast.  

 

3.2 Begeleiding van het studieproces 

Meerdere keren per schooljaar is er een verslag met de besprekingen van de klassenraad. 
De klassenraad bespreekt het verloop van je studies, wijst je op talenten en 
groeimogelijkheden, geeft adviezen voor bijsturing op vlak van inzet en studiemethode en 
wijst je op de begeleidingsmogelijkheden die de vakleerkrachten en klastitularissen je 
willen bieden. De schriftelijke neerslag van dit verslag wordt aan jou en je ouders bezorgd 
via een klassenraadscommentaar in je rapport. 

Leerlingen in onze school kunnen rekenen op een begeleide aanpak van hun studies. 
Daartoe levert iedere vakleerkracht de nodige inspanningen door in haar/zijn lessen op 
een didactisch verantwoorde en gestructureerde manier de leerstofinhouden aan te 
brengen, door duidelijk te verwoorden welke de verwachtingen zijn bij 
evaluatiemomenten, door samen met de leerlingen de aard van het studieprobleem te 
analyseren, door de leerlingen remediëringsmogelijkheden aan te bieden wanneer dat 
nodig wordt geacht.  
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Op maandag, dinsdag en donderdag (15u40-16u30) na school wordt er begeleide studie 
georganiseerd. De leerlingen die zich hiervoor inschrijven, worden in kleine groep begeleid 
door een studiebegeleider. Indien een leerling ingeschreven is, wordt zijn aanwezigheid 
verwacht, tenzij ouders schriftelijk laten weten dat de leerling niet aanwezig zal zijn. De 
leerlingen leren om een studieplanning uit te werken, volgen deze op en zetten leerlingen 
aan tot het onderzoeken van specifieke studievaardigheden en deze aan te scherpen. Op 
Smartschool staat er een cursus studiebegeleiding die leerlingen, klastitularissen en ouders 
kunnen gebruiken met dat doel. Daarbij staat het stimuleren en bekwamen tot zelfredzaam 
studeren van de leerling centraal. 

 

3.3 Leerzorg 

Het leerzorgbeleid van de school is georganiseerd volgens de principes van het M-decreet, 
dat sinds september 2015 officieel van kracht is. Dat onderwijsdecreet bepaalt dat alle 
leerlingen met een leerzorg recht hebben op redelijke aanpassingen. Vanuit LEERzorg 
betekent dat dat we leerlingen met een leerstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie, dysfasie, 
dyspraxie, dysfonologie, dysorthografie…), een aandachtsstoornis (bv. AD(H)D) of een 
visuele, auditieve of motorische beperking van dichtbij opvolgen en tal van 
ondersteunende maatregelen bieden. We werken daarbij zowel vraaggestuurd - de leerling 
en de ouders kennen immers best de ondersteuningsnoden waarop we samen een 
antwoord zoeken - als aangestuurd door de vakleerkrachten en de klastitularissen. We 
werken nauw samen met het betrokken netwerken. Ook leerlingen die geen geattesteerde 
leerstoornis hebben, maar wel een concrete leerzorg - bijvoorbeeld iemand met een slechte 
schrijfmotoriek - proberen we concreet te ondersteunen met heel wat specifieke 
maatregelen (werken op pc, meer tijd bij evaluaties, enz.). Ook daar streven we weer naar 
een nauwe samenwerking tussen de school, de leerling en ouders.  

 

3.4 Een individueel aangepast programma 

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

ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je 

voor een of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je 

ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de 

klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. 

 

3.4.1 Bij ziekte, een ongeval of psychische problemen 

Als je vanwege medische of psychische redenen niet in staat bent om het volledige 
lesprogramma te volgen, zal de school (de coördinator, directie, in overleg met de 
klassenraad) samen met jou en je ouders uitzoeken welk individueel aangepast traject je 
best volgt. In geval van ziekte kunnen we de hulp inroepen van Bednet (het meevolgen 
van lessen via een internetverbinding van bij je thuis, (zie 2.2.6) of TOAH voorzien (tijdelijk 
onderwijs aan huis voor leerlingen die binnen een straal van 10 km van de school wonen, 
(zie 2.2.5). Maar we kunnen ook schoolintern bekijken welke aanpassingen (spreiding van 
examens, werken met vervangopdrachten of een inhoudelijk gewijzigd programma…) best 
van toepassing zijn. Dit is altijd maatwerk dat rekening moet houden met de specifieke 
omstandigheden van de leerling en met wat haalbaar is voor de school. 
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In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het 
lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie 
schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar gevolgd 
worden en zal je ook tussentijds evalueren. 

Een individueel aangepast traject voor leerlingen die tijdelijk ziek zijn of met psychische 
problemen kampen, kan verschillende dingen omvatten: een spreiding van de 
examenperiode (met uitstel van een aantal examens over enkele dagen of over een langere 
tijdsperiode, bijvoorbeeld juni en augustus), een aangepast lesprogramma met 
vervangtaken voor bepaalde vakken of een meer theoretische benadering, een aangepast 
evaluatieprogramma (met minder of aangepaste taken of toetsen), enz. De klassenraad 
komt dan op vraag van je ouders en/of leerkrachten samen en beslist over het te volgen 
programma. De coördinator en/of directie leiden de klassenraad en bespreken wat 
redelijke aanpassingen kunnen zijn. 

 

3.4.2 Bij specifieke onderwijsbehoeften  

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de 
coördinator. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee 
als gevolg van een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone 
lesprogramma kan deelnemen. De coördinator zal je situatie voorleggen op de 
eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis 
van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, 
zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan 
bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om aangepaste doelstellingen, 
een spreiding van het lesprogramma … We werken hiervoor samen met het CLB. 

 

3.4.3 Bij tijdelijke leermoeilijkheden  

Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden, kan de klassenraad je toestaan om 
andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In 
principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren 
extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: 

- wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; 
- wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van 

studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig 
onderwijs; 

- wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor een of meerdere 
vakken moet wegwerken. 

  

3.5 Studiekeuzebegeleiding 

Leerlingen van onze school worden begeleid bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze 
in het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs. Dat gebeurt heel uitdrukkelijk in het 
2de leerjaar. De verschillende stappen in het studiekeuzeproces worden begeleid door de 
klastitularissen. De begeleidende klassenraad geeft advies en feedback op de door de 
leerling voorgestelde studiekeuze. De schriftelijke neerslag van dit advies wordt aan jou 
en je ouders bezorgd via een extra klassenraadscommentaar in je rapport en wordt met 
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jou en je ouders besproken. De ouders van onze leerlingen worden bij dit proces betrokken 
via een infoavond.  

 

3.6 Evaluatie en rapporten Middenschool OV4 

In de eerste graad hanteren we een systeem van gespreide evaluatie. 

Voor onze eerstejaars betekent dit dat alle evaluatieactiviteiten deel uitmaken van het 
les- en leergebeuren. We organiseren dus geen proefwerkperiode. We doen dit om de 
overgang van het lager naar het secundair onderwijs vlot te laten verlopen, zonder al te 
grote druk bij de leerlingen te leggen. Tevens willen we hen hierdoor stimuleren om een 
goede ‘leerhouding’ (van dagelijks de leerstof bij te houden) aan te nemen. 

Ook voor onze tweedejaars werken we met ditzelfde systeem van gespreide evaluatie. Hier 
bovenop organiseren we driemaal per schooljaar een proefwerkperiode voor de vakken 
Nederlands, Frans, wiskunde, Engels, het verkennend project (major). Afwisselend per 
periode nemen we ook wetenschappen en techniek mee in deze proefwerkreeks. We doen 
dit om de leerlingen goed voor te bereiden op de tweede graad van het secundair 
onderwijs. 

Je ontvangt vijf maal per jaar een dagelijks-werkrapport. In dit rapport vind je voor ieder 
vak een synthesecijfer dat het gemiddelde weergeeft van de voorbije leerperiode, 
uitgedrukt in een wiskundig cijfer tot één na de komma. 

In geval van fraude, op welke wijze dan ook, wordt voor de betreffende, activiteit de 
laagste score toegekend.  

Naast het centrale schoolrapport werken we ook met een houdingrapport. Uit dit rapport 
blijkt hoe de leerkrachten jou als persoon ervaren in de klas en tijdens vrije momenten. 
We vinden het heel belangrijk dat je als mens ook groeit. Voor de beoordeling hiervan 
werken we met de woorden ‘knap’, ‘goed’, ‘aandachtspunt’ en ‘werkpunt’. De klastitularis 
begeleidt de leerling hierbij. 

 

3.7 Evaluatie en rapporten  

3.7.1 Algemeen  

Evaluatie gebeurt tijdens het hele jaar en op diverse manieren: permanent door de 
beoordeling van klasoefeningen, persoonlijk werk, groepswerk en periodiek door middel 
van aangekondigde of onaangekondigde mondelinge of schriftelijke overhoringen en door 
middel van examens. Door middel van deze evaluatiemomenten wordt vastgesteld in welke 
mate de leerling de leerplandoelstellingen, heeft verworven. 

Als je om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een overhoring, klasoefening of 
persoonlijk werk, ben je verplicht dit achteraf bij te maken. Je dient in ieder geval hiervoor 
contact te nemen met de betrokken vakleerkracht.  

Kan je wegens een geldige reden niet deelnemen aan een of meer proefwerken, dan moet 
je de school hiervan onmiddellijk verwittigen. Elke afwezigheid tijdens de proefwerkperiode 
dient gewettigd te worden met een doktersattest, binnen te brengen voor het 
eerstvolgende proefwerk.  
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3.7.2 Meedelen van de resultaten 

Jij en je ouders kunnen de resultaten van de evaluatiemomenten (buiten de examens) op 
de voet volgen via het systeem Skore in Smartschool. Op geregelde tijdstippen brengen 
we je echter ook op de hoogte van je resultaten via een afgedrukt rapport. Jij en je ouders 
kunnen zelf steeds vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en 
proefwerken die je hebt afgelegd. Na het inkijken en bespreken van een proefwerk met de 
vakleerkracht. 

Het rapport en de klassenraadscommentaren worden steeds door je ouders ondertekend. 

 

3.7.3 Het evaluatiesysteem  

De rapportdata worden aan het begin van ieder schooljaar aan de leerlingen meegedeeld. 
Er zijn vijf rapporten dagelijks werk, met cijfers van de overhoringen en eventuele 
toelichtingen door de vakleerkrachten.  

In het tweede jaar zijn er drie proefwerkperiodes: voor de kerstvakantie, voor de 
paasvakantie en in juni. Sommige vakken worden permanent geëvalueerd (hier heb je 
geen proefwerk van). Voor de basisvakken en je verkennend project leg je wel een 
proefwerk af. Voor de afgelegde proefwerken krijg je een rapport met proefwerkcijfers.  

 

3.8 Delibererende klassenraad 

3.8.1 Algemeen  

Op het einde van de eerste graad vindt een delibererende klassenraad plaats dewelke 
voorgezeten wordt door de directeur of zijn afgevaardigde. De klassenraad is samengesteld 
uit alle leerkrachten die bij de opleiding betrokken waren. De eindbeslissing van de 
delibererende klassenraad valt uiterlijk 30 juni en wordt aan de ouders meegedeeld via het 
eindrapport. 

 

De delibererende klassenraad is officieel bevoegd om te beslissen over:  

- het al dan niet slagen  
- clausuleringen  
- het toekennen van attesten en getuigschriften  
- adviezen voor de verdere studieloopbaan. 

 

Daarbij baseert hij zich op 

- de resultaten van de evaluatiemomenten voor het globale pakket. 
- beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen 

het schooljaar 
- de mogelijkheden i.v.m. verdere studie- en beroepsloopbaan.  

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een 
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.  
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3.8.2 Oriënteringsattest 

Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende 
klassenraad zich, op basis van de behaalde resultaten in het voorbij schooljaar, op de 
eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: 

- Oriënteringsattest A: de leerling kan zonder beperkingen toe tot het volgende 
leerjaar. 

- Oriënteringsattest B: de leerling kan overgaan naar het volgende leerjaar maar 
niet naar elke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde 
resultaten te zwak zijn om een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt samen 
met het rapport de belangrijkste reden voor die beslissing. 

- de delibererende klassenraad brengt systematisch een gunstig of ongunstig advies 
uit met betrekking tot het overzitten van het leerjaar voor elke leerling waaraan 
een oriënteringsattest B wordt toegekend. Enkel een gunstig advies betekent de 
mogelijkheid tot overzitten, een ongunstig advies de verplichting dat de leerling - 
ongeacht de school - moet overgaan naar het hoger leerjaar. Het advies wordt 
vermeld op het betrokken oriënteringsattest. 

- Oriënteringsattest C: de leerling kan niet overgaan naar het volgende leerjaar. 
De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing.  

Een oriënteringsattest is bindend, ook als de leerling de school verlaat.  

Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan 
zijn voor het later functioneren in de maatschappij.  

 

3.8.3 Advies van de klassenraad 

De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies 
geven voor je verdere schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit:  

- suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten); 
- concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke 

punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak; 
- een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra 

aandacht aan moet schenken. 

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een 
onderdeel van de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of 
op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een zomertaak geven. De kwaliteit van het 
afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende 
schooljaar belangrijk zijn. 

 

3.8.4 Zomertaak 

Krijg je een A- of een B-attest, dan kan de delibererende klassenraad je een zomertaak 
geven voor een of meerdere vakken om je optimaal voor te bereiden op het volgende 
schooljaar.  

Een zomertaak is te beschouwen als een hulpmiddel om voor een bepaald vak bestaande 
tekorten in kennis van leerinhouden of vaardigheden bij te werken. Op die manier kan het 
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daaropvolgende schooljaar voor het betreffende vak met meer kans op succes begonnen 
worden.  

De opdracht voor deze vakantietaak dien je bij de leerkracht van het bewuste vak af te 
halen na het uitdelen van het rapport.  

Op het einde van de vakantie kan een verplichte toets op school een onderdeel zijn van de 
vakantietaak. Afwezigheid op de toetsdag voor vakantietaken, behalve ingeval van ziekte, 
heeft de laagste score voor de vakantietaak tot gevolg. 

Een gebrek aan inspanning voor een vakantietaak met een onvoldoende score als gevolg 
én een onvoldoende jaareindcijfer voor het betreffende vak in het daaropvolgende 
schooljaar worden door de delibererende klassenraad als extra bezwarend beschouwd.  

 

3.8.5 Betwisting – checken bij Ann en/of Koen  

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een 
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke 
beslissingen door de ouders worden aangevochten. Het kan enkel als je niet het meest 
gunstige studiebewijs hebt gekregen.  Mocht dit toch het geval zijn, dan moeten je ouders 
de onderstaande procedure volgen. 

Let op: Wanneer we in dit punt spreken over dagen*, dan bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

 

A. In geval van betwisting 

Binnen een termijn van drie dagen* volgend op de dag van het uitdelen van de rapporten, 
kunnen je ouders een persoonlijk onderhoud aanvragen met de voorzitter van de delibere-
rende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gesprek is niet 
hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dit 
gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 011 22 25 93  (tijdens de schooluren), ofwel 
schriftelijk, bv. via e-mail bij de directeur (koen.cornelissen@kids.be). Het overleg vindt 
plaats ten laatste op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. 

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kan er niet 
meer op die vraag worden ingegaan. 

Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. Leerstoornissen, ziekte, 
familiale omstandigheden … kunnen enkel in de bezwaren opgenomen worden indien de 
school hier voor de aanvang van de examens van op de hoogte gebracht werd. De 
voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde 
verduidelijkt, aan de hand van het dossier, op basis van welke gegevens de klassenraad 
zijn beslissing heeft genomen. 

Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meege-
deeld, leidt tot een van de twee volgende conclusies:  

- de voorzitter van de delibererende klassenraad oordeelt dat de door je ouders aange-
brachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad 
rechtvaardigen, de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad blijft behouden; 
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- de voorzitter van de delibererende klassenraad is van oordeel dat de redenen die je 
ouders bij hun betwisting aandragen, het overwegen waard zijn. In dit geval roept 
hij zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste 
beslissing wordt opnieuw overwogen.  

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

 

B. Indien de betwisting blijft bestaan  

Je ouders kunnen dan per aangetekend schrijven beroep aantekenen bij het schoolbestuur:  

Dhr. Dehaes 

Voorzitter VZW KIDS 

Borggravevijversstraat 9 
3500 Hasselt 

 

Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat:  

- ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de 
delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd); 

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

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende 
brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met een van de twee 
mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de 
ontvangst. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal 
kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- het beroep is per aangetekende brief verstuurd,  
- het beroep is gedateerd en ondertekend. 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 
zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft 
waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen (zie ook Informatie, punt 7.1). In die beroepscommissie zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de 
delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 
commissie die het beroep grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders 
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uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 
beroepscommissie zijn. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming 
komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn 
evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet 
verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij stemming evenveel 
stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel 
de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van 
de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten 
laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief 
aan jou en je ouders meedelen. Een eventuele zitting van de beroepscommissie wordt 
vanaf 27 augustus gepland. 

Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te 
sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van 
harte toe! 
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5. Praktische informatie 

5.1 Dagindeling  

A. Middenschool  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.25 – 9.15 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 

9.15 – 10.05 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 

10.05 – 10.25 Speeltijd 

10.25 – 11.15 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 

11.15 – 12.05 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 

12.05 – 13.00 Middagpauze  Middagpauze 

13.00 – 13.50 Les 5 Les 5  Les 5 Les 5 

13.50 – 14.40 Les 6 Les 6  Les 6 Les 6 

14.40 – 15.30 Les 7 Les 7  Les 7 Les 7 

 

B. Onthaal 

Vanaf 7u30 kunnen de leerlingen terecht in de hal of het restaurant van de school. Vanaf 
8u is er toezicht op de speelplaats en gaan alle leerlingen naar de speelplaats.   

 

C. Avondstudie 

Na school hebben de leerlingen de mogelijkheid om naar de avondstudie te gaan:  

- Avondstudie KJ:  
o Alle dagen met uitzondering van woensdag.  
o Van 15u40 tot 16u30 in het auditorium.  
o Van 15u40 tot 17u of 17u30 in het pand.  

- Begeleide studie OV4:  
o Middenschool: maandag, dinsdag en donderdag  
o Van 15u40 tot 16u30 in een klaslokaal  
o Hier wordt het huiswerk opgevolgd en gewerkt aan studiehouding en 

studiemethode.  
- Avondstudie voor leerlingen van het internaat Kindsheid Jesu:  

o Op maandag, dinsdag en donderdag  
o Van 16u30 – 18u00.  

 

5.2 Vrije momenten 

A. Kleine speeltijd 

Wanneer de pauze start, gaan leerlingen onmiddellijk via de kortste weg naar de 
speelplaats. Er mag niet door de gangen gelopen worden of op de trappen gespeeld.  
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Niemand blijft zonder geldige reden of toestemming in de klassen of de gangen.  

Op de speelplaats blijven de leerlingen zichtbaar voor de toezichthoudende leerkracht.  

 

B. Middagpauze 

Wanneer de middagpauze start, gaan de leerlingen naar het restaurant of pand om te eten. 
Er wordt niet gegeten op de speelplaats.  

Je verlaat de school niet tenzij je toestemming hebt om thuis te eten.  

Tijdens de middagpauze is er ook een mogelijkheid om een leraar te spreken. Dit kan vanaf 
12u30.   

 

C. Middagactiviteiten  

In de middenschool worden tal van middagactiviteiten georganiseerd. Deze vinden plaats 
van 12u30 tot 13u.  

- Gezelschapsspelen, schaken, acro en dans, circustechnieken, tekenacademie, 
computerwerk, relaxatietechnieken…  

- De sportleerkrachten organiseren een sport-klassencompetitie.  
- Aan de sporthal kunnen ballen ontleend worden om te voetballen, basketten…  
- Indien je afwezig bent geweest, kan je in het openleercentrum uitleg vragen aan 

een klasgenoot, je leven nakijken of cursus bijschrijven. Ook in het pand kan je 
hiervoor terecht.  

In de humaniora is het van jaar tot jaar afhankelijk of er al dan niet middagactiviteiten 
georganiseerd worden.  

 

D. Sport na school  

Op woensdagnamiddag hebben de leerlingen op sommige dagen de mogelijkheid om deel 
te nemen aan activiteiten die zelf worden ingericht of gevolgd worden bij MOEV 
Vlaanderen. De leerkrachten van LO brengen de leerlingen hiervan op de hoogte.  

 

E. Toiletbezoek  

Leerlingen kunnen tijdens de speeltijd naar het toilet gaan. Deze bevinden zich op de 
speelplaats of aan de feestzaal. Slechts in uitzonderlijke gevallen én mits toestemming van 
de leerkracht mag er tijdens de les gegaan worden.  

 

F. Einde schooldag  

Wanneer leerlingen aansluitend naar de avondstudie gaan, inhaalles of studiebegeleiding 
volgen, mogen ze het schooldomein niet verlaten.  
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5.3 Vervoer 

Bij het begin van het schooljaar wordt afgesproken hoe de leerling naar de school komt. 

Leerlingen moeten steeds de kortste en veiligste weg nemen van en naar school. In 
geval van twijfel spreekt men de correcte weg af met het leerlingensecretariaat. Als het 
vervoer op een andere manier zal gebeuren en/of indien een leerling niet rechtstreeks naar 
huis zal gaan, geven ouders dit door aan het leerlingensecretariaat. 

 

 Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs is 
gratis mits enkele voorwaarden. 

A. Voorwaarde 

De voorwaarde die gesteld wordt aan het gratis vervoer is dat de leerling ingeschreven is 
in de dichtstbijzijnde school 

 van het net dat zij verkiezen 
 én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor 

leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst. 

B. Concreet 

Ouders hebben recht op gratis leerlingenvervoer d.w.z. een abonnement van het 
openbaar vervoer voor de leerling of op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten. 

C. Procedure 

De aanvraag bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten gebeurt door het 
leerlingensecretariaat van de school.  

D. Mogelijkheden 

Na goedkeuring van het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft de leerling recht heeft 
op één van onderstaande mogelijkheden. 

1. Een busabonnement van de lijn (Buzzy Pazz) 

2. Een treinabonnement (al dan niet gecombineerd met een bus-traject) 

3. Subsidie voor eigen vervoer (auto, fiets, te voet) 

 

 

5.4 Kostenraming 

 

Op de website van Kindsheid Jesu kan een lijst met financiële bijdragen geraadpleegd 
worden. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte (facultatieve) uitgaven. 
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, zoals 
bijvoorbeeld het betalen van kopieën, de kosten voor het deelnemen aan culturele of 
andere vormende activiteiten tijdens de schooldag, studiereizen,… 
Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld je schoolagenda, je kleding voor 
de les lichamelijke opvoeding ben je verplicht op school te kopen. Er zijn ook 
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zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je dit materiaal 
aankoopt, maar als je het op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage 
betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet 
aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je 
aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. 
Voor de verkoop van schoolboeken is een externe firma verantwoordelijk. De betalingen 
hiervoor zullen aan deze firma moeten gebeuren. 
Voor sommige posten vermeldt de bijdragenlijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel 
richtprijzen vermeld. 
Voor sommige items kent het schoolbestuur de kost niet op voorhand. Zij geeft voor die 
posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de 
richtprijs zal liggen, 
het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor 
het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit het vorige schooljaar 
kostte. Deze bijdragenregeling werd overlegd in de schoolraad. 

Voor OV4 worden er enkele verplichte uitgaven niet vermeld op de website: de map voor 
de agenda, de kaften voor in de klas … Deze uitgaven worden dus wel toegevoegd aan 
de kosten. 

Voor de betaling van de schoolkosten verstuurt de school tweemaal per schooljaar een 
betalingsverzoek. 

Gespreide betalingsmogelijkheden zijn met de verantwoordelijke op het 
leerlingensecretariaat (heleen.vanschoenwinkel@kids.be) te bespreken. 

Vele ouders kunnen een schooltoeslag  aanvragen om de schoolkosten te betalen. Sinds 
het schooljaar 2019-2020 wordt deze automatisch toegekend. Meer informatie hierover 
kan u verkrijgen op volgende website:  

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/MLER_092 

 

 

5.5 Verzekering  

Alle leerlingen zijn verzekerd volgens de polisvoorwaarden op de normale weg en tijdens 
de normale verplaatsingstijden van en naar school. 

Op school zijn alle leerlingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden voor alle werk-, 
sport- en verplaatsingsongevallen. 

Ongelukken moet men onmiddellijk melden op het leerlingensecretariaat. Hier zal men 
de documenten bezorgen die nodig zijn voor de verzekering. 

De schoolverzekering dekt alle lichamelijke letsels volgens de polisvoorwaarden, maar 
dekt geen stoffelijke schade. De schoolpolis kan opgevraagd worden bij de directeur. 

 

De ouders (of hun familiale verzekering), moeten zelf de schade vergoeden indien de 
leerling schade veroorzaakt aan: 

- eigendommen van de school 
- eigendommen van medeleerlingen 
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- eigendommen van personeel 

 

De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen. We raden daarom aan om geen waardevolle voorwerpen mee naar school 
te nemen. Leerlingen kunnen altijd een voorwerp in bewaring geven op het 
leerlingensecretariaat. 

 

6. Afspraken  

6.1 Wat verwacht de school van de leerlingen?  

Wat de school verwacht van de leerlingen is uitvoerig neergeschreven in het 
leerlingenreglement. We verwachten dat u als ouder dit reglement naleest en achter deze 
afspraken kan staan. Dit vindt u terug vooraan in de schoolagenda van de leerling.  

 

6.2 Wat verwacht de school van de ouders?  

A. Het schoolreglement naleven  

Door het schoolreglement te ondertekenen, verklaart u zich akkoord met de afspraken en 
regels die de school heeft opgesteld. 

 

B. Betrokkenheid 

We verwachten dat ouders de schoolvorderingen en het gedrag van hun kinderen op school 
opvolgen. Dit kan erg gemakkelijk door de agenda op te volgen en aan oudercontacten 
deel te nemen.  

De school wil goed kunnen reageren op het gedrag van leerlingen. Hoe leerlingen zich 
gedragen, hangt zeker ook af van welke belangrijke gebeurtenissen zich thuis voordoen. 
De school apprecieert het ten zeerste indien u ons op de hoogte houdt van zulke belangrijke 
gebeurtenissen (zoals ziekte, overlijden…) zodat leerkrachten niet alleen kunnen 
meeleven, ook hier ook rekening mee kunnen houden in de klas.  

 

C. Communicatie 

De klastitularis is de spilfiguur van de klas. Bij hem/haar kan de leerling steeds terecht 
met vragen of problemen. Als ouder(s) wendt u zich bij voorkeur ook tot de klastitularis of 
mentor indien u vragen of bemerkingen hebt. 

Indien de ouders tijdens de schooluren contact willen met hun zoon/dochter, moet dit via 
het secretariaat van de school gebeuren (niet via persoonlijke gsm of e-mail). 
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D. Hygiëne 

Basishygiëne is belangrijk voor elke persoon. Als school staan we er op dat onze leerlingen 
dagelijks verzorgd en gewassen naar school komen. Dit is een teken van respect voor 
zichzelf en voor de anderen. 

Om diezelfde redenen van hygiëne en/of veiligheid moet in sommige lessen aangepaste 
kledij gedragen worden. 

Voor alle praktijklessenen tijdens de les LO worden alle sieraden, juwelen, uurwerken en 
piercings uitgedaan. 

 

7. Herstel- en tuchtreglement  
In elke leefgemeenschap zijn er rechten en plichten. Zoals overal worden die soms met 
voeten getreden. In dat geval moeten er begeleidende of ordemaatregelen getroffen 
worden. Wanneer die geen gewenst effect hebben, kunnen er ook tuchtmaatregelen 
volgen. 

 

Begeleiding 

Wanneer het gedrag van een leerling het onderwijs- of vormingsgebeuren op school 
hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met de leerling en de ouders een 
begeleidende maatregel bespreken. 

 

Herstelmaatregelen 

Een herstelmaatregel moet de leerling helpen om zijn gedrag te verbeteren en aan te 
passen. Tegen herstelmaatregelen kan geen beroep aangetekend worden. 

Indien een herstelmaatregelen niet wordt uitgevoerd, zal dit leiden tot een tuchtmaatregel 
zelfs al zijn de ouders het niet eens met de visie van de leerkracht/school. 

 

Tucht 

Een tuchtmaatregel wordt genomen indien het gedrag van de leerling het normaal 
verstrekken van onderwijs en/of de opvoedingsdoelstellingen van de school in het gedrang 
brengt. 

 

Men zal ook overgaan tot tuchtmaatregelen indien: 

- herhaalde herstelmaatregelen geen effect blijken te hebben. 
- bij ernstige of wettelijk strafbare overtredingen (bvb. bij diefstal). 
- er ernstige materiële schade werd toegebracht. 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel of leerlingen werd 

aangetast. 
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7.1 Mogelijke begeleidende maatregelen  

 

Als ondersteuning bij het leer- en opvoedingsproces kan men gebruik maken van: 

- een hulp- of volgkaart. 
- een begeleidingscontract: in een begeleidingscontract kunnen er meer bindende 

gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat de leerling zijn 
gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 
leerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

- een heen-en-weer schrift dat dagelijks ondertekend wordt door de ouders. 
- begeleiding door iemand van het leerlingbegeleidingsteam. 
- begeleiding door een psychologe. 
- externe begeleiding: CLB, CAD, politie… 

 

7.2 Mogelijke herstelmaatregelen  

 

Ieder personeelslid kan 

- Een mondelinge vermaning geven.  
- Een vermaning geven met een nota in de agenda.  
- Een schriftelijke taak geven of een alternatief strafwerk (bvb. Het lokaal opruimen).  
- De leerling tijdelijk verwijderen uit de les.  
- Een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les geven.  
- De leerling 25 minuten laten nablijven wegens grof taalgebruik of wegens te laat 

komen zonder gegronde reden. De ouders worden telefonisch verwittigd.  
o Wanneer de ouders niet verwittigd kunnen worden, zal een nota in de 

agenda geschreven worden en zal de leerling de volgende dag nablijven.  
o Nablijven betekent ook dat een leerling ofwel door de ouders wordt 

opgehaald ofwel dat een leerling zelfstandug met het openbaar vervoer naar 
huis moet gaan.  

In overleg met de directeur, één van de leerlingbegeleiders of de klastitularis kan:  

- Een strafstudie gegeven worden. Deze strafstudie wordt schriftelijk meegedeeld 
aan de ouders. Indien een strafstudie niet doorgaat (bvb. Omwille van ziekte), dan 
wordt deze verplaatst naar een andere dag.  

- Het deelnemen aan uitstappen of studiereizen geweigerd worden.  
- Een alternatieve werkstraf, uit te voeren tijdens de schooluren, opgelegd worden.  

 

7.3 Mogelijke tuchtmaatregelen  

 

Deze kunnen genomen worden door: de directie of zijn afgevaardigden. 
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A. Preventieve schorsing 

In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan een leerling als bewarende 
maatregel enige tijd de toegang tot de school worden ontzegd. Men wordt preventief 
geschorst. 

Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst 
dringende omstandigheden: 

- voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting. 
- wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen 

of personeelsleden van de school. 

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een 
dergelijke preventieve schorsing. 

Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. Hij gaat 
onmiddellijk in. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de brief 
waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot 
wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 

 

B. Schorsing uit de lessen gedurende een of meer dagen 

De leerling moet aanwezig zijn op school en krijgt extra taken. De duur van de schorsing 
wordt door de begeleidende klassenraad vastgelegd. 

 

C. Schorsing uit de lessen gedurende een of meer dagen waarbij de leerling niet aanwezig mag 
zijn in de school of in de omgeving van de school 

Er worden extra taken meegegeven. De duur van de schorsing wordt door de begeleidende 
klassenraad vastgelegd. 

 

D. Schorsing en verplichting van begeleiding 

De leerling mag niet meer aanwezig zijn op school tot er een begeleiding is geweest (bijv. 
gesprek met kinderpsychiater…). Dit wordt afgesproken met de directie. 

 

E. Bij definitieve uitsluiting uit de school 

- zal de directeur voorafgaandelijk het advies inwinnen van de begeleidende 
klassenraad en contact opnemen met de ouders. 

- zullen de betrokken personen (personeel, ouders, leerling) voorafgaandelijk 
gehoord worden. 

- mogen de betrokken personen het tuchtdossier inkijken indien ze dit wensen. 
- zal de beslissing schriftelijk gemotiveerd worden en aan de betrokken personen 

meegedeeld worden. 

Binnen de drie lesdagen na kennisname van een definitieve uitsluiting hebt u recht op 
overleg met de directeur of zijn afgevaardigde. 

Indien u na dit overleg nog niet kunt instemmen met de genomen beslissing, kunt u binnen 
de drie lesdagen beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie. 
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De beroepscommissie is samengesteld uit: de algemene directeur van het KIDS en de 
andere leden van het directieteam. 

De interne beroepscommissie onderzoekt de klacht en deelt haar beslissing schriftelijk en 
gemotiveerd mee aan de ouders. 

Terwijl de tuchtprocedure loopt, is het nemen van ordemaatregelen mogelijk. De school 
zal, samen met het CLB, ondersteuning bieden bij het zoeken naar een andere school. 

Een tuchtsanctie kan uitgesproken worden voor feiten die op school werden gepleegd of 
voor feiten die buiten de school zelf werden gepleegd maar duidelijke raakpunten hebben 
met het schoolmilieu. 

Het tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school. 

 

F. Recht op opvang 

Als een leerling, na de voorziene procedure, (preventief) is geschorst en/of tijdelijk of 
definitief is uitgesloten, kunnen de ouders vragen om de leerling op te vangen. Dit gebeurt 
door een gemotiveerde aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, zullen we dit 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan de ouders. Als de school op deze vraag wel 
ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met de leerling en de ouders.  

 

8. Privacy 

Welke informatie houden we over je bij? 
Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze 
leerlingen met de softwareprogramma’s Broekx en Smartschool. De leverancier mag de 
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 
Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke 
toestemming nodig. Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je 
bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel 
kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te 
nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
medeleerlingen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we 
uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt 
enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders. 
Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met de school. 
 

Publicatie van foto’s 
De school publiceert geregeld beeld- en/of geluidsopnames van leerlingen op haar 
website, facebookpagina, … om geïnteresseerden op een leuke wijze te informeren over 
schoolse activiteiten. We vragen éénmalig toestemming voor het maken van deze 
opnames. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog 
intrekken. De personen die de foto’s maken zullen dat steeds doen met respect voor wie 
op de beelden staat. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor 
een opdracht hebben gekregen beeld- en/of geluidsopnames maken. 
  
Wat als je van school verandert? 
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. 
Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een 
aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als 
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enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te 
bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven 
geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 
Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat 
schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten 
weten. 
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O n ze  wer k in g i s  o p de ze  m an ier  ge or gan isee r d :   

 

We werken met een onthaalmedewerker of -team per school. Deze CLB-medewerkers 
zorgen voor: 

- Onthaal van nieuwe vragen 
- Toeleiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern) 
- Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten Dit alles in 

een of enkele interventies 

 

Je kan dit team bereiken via de contactgegevens die je in het begin van het schooljaar via 
de school doorkrijgt, of via het algemeen nummer van ons CLB: 011/ 37 94 90. 

 

Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad 
met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten): 

- Uitgebreide analyse van de problemen 
- Begeleiden 
- Coördineren van begeleidingstrajecten 
- Verontrustende situaties, crisissituaties 

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. 
De school, leerling en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit 
is. 

 

Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB 

Vanaf schooljaar 2018-2019 wijzigen de medische consulten van het CLB. Er zullen in de 
toekomst 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten. Voor het 
schooljaar 2018-2019 werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle 
leerlingen in goede banen te leiden. Voor ieder systematisch contact krijg je briefwisseling 
met meer uitleg. 

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een 
regelmatig aanbod te bieden. 

Overgangsjaar 

2018-2019 

Geboorte- 

jaar 2015 

Geboorte- 

jaar 2013 

Geboorte- 

jaar 2012 

Geboorte- 

jaar 2009 

Geboorte- 

jaar 2008 

Geboorte- 

jaar 2007 

Geboorte- 

jaar 2006 

Geboorte- 

jaar 2004 

Openingsuren 

Maandag   8u30 – 12u30  

Dinsdag tem vrijdag  8u30 – 12u30 

13u00 – 17u00 
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Contactmoment verplicht aanbod verplicht op vraag  beperkt 

aanbod 

beperkt 

aanbod 

verplicht 

Vaccinatieaanbod   X  X  X 

(meisjes) 

X 

 

Voor de leerlingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs verandert er in dit 
schooljaar niets. Het aanbod op 14 jaar is een contactmoment zoals voorheen. 

 

Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door 
de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven. 

Welke inentingen kan je krijgen? 

- 12/13 jaar: baarmoederhalskanker (2x) enkel bij meisjes 
- 14/15 jaar:  difterie, tetanus, kinkhoest 

 

CLB-dossier 

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met 
jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

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

 

Naar een andere school 

Wanneer je van school verandert, wordt je dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe 
school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9). 

- De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de 
medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding en (indien van toepassing)  een 
kopie van het gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs worden automatisch overgedragen. 

- Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt 
aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door je ouders of door jezelf 
indien je 12 jaar of ouder bent. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn 
van 10 dagen na de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je in de nieuwe 
school wordt ingeschreven en dus via het schoolreglement kennis neemt van deze 
regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop je dit leest). Dat moet zo snel omdat je 
dossier anders automatisch met je inschrijving verhuist. 
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Ook belangrijk om weten 

Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van je ouders of jezelf, 
indien je ouder bent dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere 
instanties, hulpverleners, derden, enz. 

Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens 
doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze 
overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de 
ouders. 

 

Het dossier inkijken? 

Vanaf 12 jaar mag  dat  meestal.  Meestal,  want  daarop  bestaan  enkele  uitzonderingen.  
Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger 
dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd 
en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de 
arts. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je uitleg kan geven. 
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk 
en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. 

Gegevens over jezelf mag je laten aanpassen en aanvullen. Je kan vragen om sommige 
gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. 
Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten 
van de medische onderzoeken. 

 

En later? 

We houden je dossier minstens 10 jaar, te tellen vanaf het laatste medisch consult, bij op 
de hoofdzetel van jouw CLB. Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs is dit 30 jaar. 

 

Een klacht?  

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. We hebben een vaste werkwijze om 
klachten te behandelen. Vraag er gerust naar bij je CLB. 

 

Je kan ons bereiken:  

Tijdens de openingsuren en in de herfst- en krokusvakantie. Voor de openingsuren tijdens 
de kerstvakantie, paasvakantie en de grote vakantie kijk je best op onze website 
(www.vclblimburg.be). 

Onze dienst is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en tussen 15 juli en 15 augustus. 
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Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.Be 

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle 
kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. 
Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor 
iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over 
het gehele onderwijslandschap. 

 

CLB ch@t: DEL your problems, take CTRL of your life:  

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting? 
Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan! 

Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! 
Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en 
samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing! 

- Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs 
- Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be 
- Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 20 u. en woensdag van 14 

tot 20 u., schoolvakanties niet meegerekend. 

Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school via Smartschool, je leerkracht of 
leerlingenbegeleider. 

 

 

 

 


