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WOORD VOORAF

Beste ouders
Beste leerling

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch 
project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je 
o.m. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat 
informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt geno-
men geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen het 
schoolbestuur en de schoolraad.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige  
schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop 
van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en  
tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht 
aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders 
vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, 
ermee akkoord gaat en het naleeft.

Vanaf het moment dat de leerling meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met 
zijn/haar ouders grondig. Hij/zij kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden.Dat 
betekent dat hij/zij telkens er in dit schoolreglement naar “je ouders” wordt verwezen, zelf 
volledig autonoom kan optreden. 

Anne Wynant Griet François
Directeur Adjunct-directeur
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DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING.

1. HET PEDAGOGISCH PROJECT

Als katholieke school wil het Sint-Catharinacollege de levenshouding van zijn leerlingen
op elk gebied bevorderen: het wil bijdragen tot de vorming van het verstand, tot de  
ontwikkeling van het gemoedsleven, tot de lichamelijke opvoeding. Het wil een  
schoolgemeenschap opbouwen vanuit de bevrijdende en hoopgevende boodschap van 
Christus zoals die ons vanuit het evangelie door de Kerk wordt meegedeeld. Als katholieke 
school verlangt het college van zijn leerlingen en hun ouders actieve medewerking om 
vorm te geven aan dit ideaal van christelijk samenleven.

Wij verwijzen hier tevens naar de volledige tekst van het “Opvoedingsproject van het 
Sint-Catharinacollege Secundair Onderwijs” (januari 1995) met als titel “Opvoedend 
onderwijzen vanuit Christelijke inspiratie” dat je werd overhandigd bij je inschrijving 
evenals naar de “Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs” (1994) waarvan 
de integrale tekst te vinden is in de webstek van het Vlaams Secretariaat van hetKatholiek 
Onderwijs (http://www.vsko.be>HetVSKO>Opdrachten)

2. DE ENGAGEMENTSVERKLARING

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van het College.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed 
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven 
van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap 
en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact.

Zowel in het 1e als in het 2e semester organiseren we een oudercontact. De precieze data 
worden telkens aangekondigd in de schoolkalender. Ouders kunnen dan de studie- en 
gedragsevolutie van hun kinderen bespreken met de leerkrachten en de schooldirectie. 
Tijdens het 3e trimester worden voor het 1e leerjaar A-KS, 2e Moderne Wetenschappen,  
2 Handel, 2 TW, 2 STW, 2 BVL evenals voor alle 4e leerjaren een contactavond 
georganiseerd waarvan de datum eveneens via de schoolkalender wordt meegedeeld. Ook 
dan kan men met de leerkrachten en de schooldirectie in gesprek treden over studie- en 
gedragsevolutie van de leerling evenals over zijn verdere oriëntatie. Wanneer ouders 
door de school expliciet en persoonlijk worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
het oudercontact, verwachten we dat de ouders op die uitnodiging ingaan en dat zij de 
schooldirectie verwittigen indien zij verhinderd zouden zijn het oudercontact bij te wonen.
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Ouders die op andere tijdstippen met de schooldirectie en de leerkrachten willen spreken 
over hun zoon/dochter maken telefonisch een afspraak met de directeur (054 41 24 37)

2.2 Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid. 

2.2.1  Door inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij 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. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.

 Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. 
Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

 Het kan 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 3.2. en 
4.114.2

 Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer 
dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest.

 Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks 
op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook 
telkens op tijd aanwezig is.

2.2.2 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 naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie over 
spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement onder punt 3.2.9

 Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de 
directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat 
hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school 
ook beslissen uw kind uit 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.
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 2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding.

Leerlingen die voor een vak achterstand opliepen door ziekte, door het niet begrijpen 
van bepaalde leerstofonderdelen, of door het hanteren van een foutieve studiemethode 
kunnen zich via hun ouders of rechtstreeks wenden tot de betreffende vakleerkracht. 
Deze zal een efficiënte oplossing uitwerken. Men kan de vakleerkrachten contacteren  
via de directeur (054 41 24 37)
Leerlingen die kampen met een socio-emotionele problematiek kunnen zich 
rechtstreeks of via hun ouders wenden tot de vertrouwensleerkrachten van de Cel 
leerlingenbegeleiding. Aan de leerlingen wordt bij het begin van het schooljaar 
een lijst bezorgd met de namen van deze leerkrachten. Ouders contacteren hen 
best via mevr. Wynant, de directeur, via mevr. François, de adjunct-directeur  
(054 41 24 37) of de campusverantwoordelijke in Maria Jozef (054 41 36 52)
Voor studiegerichte problemen tracht de begeleidende klassenraad de leerlingen te helpen 
door het opstellen van een stappenfiche die het remediëringsbeleid t.a.v. de betrokken 
leerling duidelijk omschrijft. Aan ouders wordt gevraagd deze fiche te ondertekenen 
telkens de remediëring in een andere fase komt.
Het is evident dat men voor gelijk welke problematiek steeds een beroep kan doen op de 
directeur (054 41 24 37), mevr. Wynant.
Het College zal steeds in overleg met ouders en leerling zoeken naar de meest aangewezen 
vorm van begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders, 
waarvan men verwacht dat ze ingaan op elke uitnodiging tot overleg of gesprek.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs 
betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. 
Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor 
de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij 
te brengen.

DEEL II: HET REGLEMENT

1. DE INSCHRIJVING

1.1 Eerste inschrijving 

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch  
project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat 
je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van 
onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens 
één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op 
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het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement 
gebeurt op school. 

1.2 Voorrang 

Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend 
op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen 
jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op 
inschrijving in onze school. 

1.3 Herinschrijving 

Eens je ingeschreven bent in onze school (vestigingsplaats), ben je, tenzij je definitief
wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan.  
Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige 
schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. In de loop 
van een schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor de datum die 
wettelijk is vastgelegd. Daarna kan je normaal gezien niet meer veranderen. Over de concrete 
procedure vind je meer informatie in deel III onder punt 4. 

1.4 Inschrijving geweigerd? 

1.4.1  Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je,  
 na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar 
 definitief werd uitgesloten. 
1.4.2  Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren  
 wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximum- 
 capaciteit wordt overschreden.
1.4.3 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd  
 naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je  
 voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te  
 hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. 
1.4.4 Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het  
 schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten  
 werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen. 

1.5 Vrije leerling 

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, 
kan je inschrijving  geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden 
als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen  recht. Ze heeft ook als gevolg 
dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.
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2. ONZE SCHOOL

2.1.  Studieaanbod:
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Dagorde in het College

7.30 uur Deuren open: geleide morgenstudie
8.15 uur Speeltijd

8.30 uur 1ste lesuur
9.20 uur 2de lesuur

10.10 uur Speeltijd

10.25 uur 3de lesuur (woensdag 10.20 uur)
11.15 uur 4de lesuur (woensdag 11.10 uur)

12.05 uur Einde der morgenlessen (woensdag 11.55 uur)
12.15 uur Refter (volledig middagmaal)
 (soep/boterhammen)
12.40 uur Speeltijd, Vrije middagstudie,
 Persoonlijk werk in de mediatheek*

13.05 uur 5de lesuur*
13.55 uur 6de lesuur*

14.45 uur Speeltijd*

15.00 uur 7de lesuur*

15.50 uur Einde van de lessen*

16.15 uur Geleide avondstudie tot 18.00 uur*

*Behalve op woensdag

Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vindt u de 
informatie daarover in deel III van dit schoolreglement onder punt 3 Jaarkalender

2.2. Lesspreiding, vakantie- en verlofregeling
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Dagorde in Maria-Jozef

7.30 uur Deuren open: geleide morgenstudie
8.15 uur Speeltijd

8.25 uur 1ste lesuur
9.15 uur 2de lesuur

10.05 uur Speeltijd

10.15 uur 3de lesuur
11.05 uur 4de lesuur

11.55 uur Einde der morgenlessen
12.05 uur Refter*
12.20 uur Speeltijd*
 Remediëring, indien gewenst*

12.45 uur 5de lesuur*
13.35 uur 6de lesuur*

14.25 uur Speeltijd*

14.30 uur 7de lesuur*
15.20 uur 8ste lesuur*

16.10 uur Geleide avondstudie tot 17 uur*

*Behalve op woensdag

Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vindt u de 
informatie daarover in deel III van dit schoolreglement onder punt 3 Jaarkalender

2.3.  Beleid inzake extra-murosactiviteiten

Extra-murosactiviteiten worden na overleg met de schoolraad per semester meegedeeld via 
de schoolkalender. Zij kunnen plaats hebben zowel in het binnen- als in het buitenland. 
Het bedrag dat voor de bekostiging van deze activiteiten van de ouders wordt gevraagd, 
wordt meegedeeld via een gedetailleerd overzicht dat als bijlage bij dit reglement wordt  
gevoegd. Deelname aan extra-murosactiviteiten is voor de leerlingen verplicht  
tenzij wordt aangegeven dat het gaat om een facultatieve activiteit. Extra murosactiviteiten 
worden gedekt door de schoolverzekering.
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2.4.  Schoolkosten

Bij het begin van het schooljaar ontvangt iedere leerling een lijst met financiële bijdragen 
die aan zijn/haar ouders kunnen worden gevraagd.

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die men zeker zal moeten doen, zoals  
bijvoorbeeld het betalen van handboeken, kopieën en turnuniform.

Zaken die alleen door de school worden aangeboden zoals bijvoorbeeld  
voorgedrukt examenpapier, moet men in de school aankopen. Er zijn ook zaken 
die men elders zou kunnen kopen. In dat geval kan men vrij kiezen waar men deze 
zaken aankoopt, maar als men ze op school aankoopt, dan moet men ze ook aan de school 
betalen.

Niet verplichte-uitgaven zijn uitgaven voor zaken die men niet verplicht is aan te kopen of 
voor  activiteiten waaraan men niet verplicht is deel te nemen, maar als men ze aankoopt, 
of er aan deelneemt, dan moet men er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richt-
prijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat men voor die post moet betalen vast. 
Van deze prijs zal de school niet afwijken.

Van sommige posten, kent het schoolbestuur vooraf de kostprijs niet. Zij geeft voor 
die posten richtprijzen aan. 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.

De school baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de 
activiteit vorig schooljaar heeft gekost.

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.
De school bezorgt aan je ouders 6 maal per schooljaar een schoolrekening. We verwachten 
dat deze afrekening tijdig d.w.z 14 dagen na datum van de rekening volledig wordt 
betaald. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het 
betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing 
van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van 
de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening 
versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het 
volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt 
hebben.

Indien  je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen 
ze contact opnemen met de directeur. 
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Er zullen dan afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.

Wij verzekeren een discrete behandeling van de vraag.
Er worden geen kosten aangerekend indien de leerling niet heeft deelgenomen aan een 
activiteit indien ten minste de school nog geen kosten heeft gemaakt of de door haar reeds 
gemaakte kosten kan recupereren.
Deze regeling staat volledig los van de wettigheid van de afwezigheid. De reden van 
afwezigheid staat immers los van het maken (of gemaakt hebben) van kosten voor de 
activiteit waarbij de leerling afwezig was.

Wanneer een leerling dus vooraf tijdig verwittigt afwezig te blijven bij een  
verplichte uitstap, kunnen hem geen kosten worden aangerekend. Dit betekent niet dat 
er geen orde- of tuchtmaatregelen tegen de leerling kunnen worden genomen voor zijn 
ongewettigde afwezigheid.

Indien we vaststellen dat een schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, 
zal de school verdere stappen ondernemen. Indien overleg geen oplossing biedt, staat 
het de school vrij de niet betaalde facturen over te dragen aan een derde partij zonder 
voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien de school daartoe overgaat kan 
men enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij.
Vanaf dat ogenblik kunnen we maximaal de wettelijke interestvoet aanrekenen op het 
verschuldigde bedrag.

3. STUDIEREGLEMENT

3.1. Aanwezigheid 

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot 
en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van dat leerjaar. Bezinningsdagen, 
buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze 
meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans 
om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet 
deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. 

Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of 
lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen
wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 

3.2.  Afwezigheid

Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of 
deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. 

Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. 
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Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig 
van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of haar afgevaardigde.

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

3.2.1 Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast 

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. 
Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, 
dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht.  Bij onvoorziene afwezigheid delen je 
ouders de reden zo vlug mogelijk mee.

3.2.2  Je bent ziek 

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

•  voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen vol  
 staat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid   
 wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.  

•  een medisch attest is nodig  

– voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen 
 ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;  

–  wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om 
 medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;  

–  als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken. 
 Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest,  
 beschouwen we als spijbelen.

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

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

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

–  het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te  
 maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ... 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste 
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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 
omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school,  
volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent 
wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan 
je 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.

3.2.2.2  Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
 
Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van 
het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de 
lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht 
lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet 
deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.
 
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, 
dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een 
aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het 
vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast  
lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de 
vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. 
De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

3.2.2.3  Een aangepast lesprogramma 

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 één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je 
ouders kunnen dat aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de 
vraag onderzoeken en een beslissing nemen.
Bij ziekte, ongeval of handicap
•  Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan 

volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je 
een vak op een andere manier zal benaderen of dat je een ander vak zal volgen.

•  In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het 
lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke 
vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen
•  Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil 

behalen kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan 
enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over 
een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad 
beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet 
volgen.
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3.2.2.4  Spreiding van het lesprogramma 

Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te 
spreiden om medische redenen. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van 
het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de 
spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen 
welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren. 
 
3.2.2.5  Tijdelijk onderwijs aan huis 

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan 
volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis 
(TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in 
overleg met je ouders, in welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat 
je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig 
bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen  
3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. 
Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je recht op TOAH. 
Onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Ook als je op minder dan 30 km van de 
school verblijft, heb je recht op TOAH. 
Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag 
in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk 
naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis.  
Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je  
aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden. 

3.2.3  Je moet naar een begrafenis of huwelijk 

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- 
of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan 
de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders,  een 
doodsbericht of –brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid 
omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van 
een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel 
evenwicht kan terugvinden 

3.2.4  Je bent (top)sporter 

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve  
lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt 
niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van 
een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een 
sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie.
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3.2.5  Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen 

• je moet voor een rechtbank verschijnen; 
• de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 
•  je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het 
 kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
• je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
•  je werd preventief geschorst; 
• je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; 
•  je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan 
 activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; 
•  je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – levens
 beschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en 
 schriftelijk melden aan de school. 
 De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: 
–  ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 
–  ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), 
 het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine 
 Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) 
 en het Wekenfeest (2 dagen); 
–  ben je orthodox: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren  
 waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest.

3.2.6  Je mag afwezig zijn als de klassenraden vergaderen.

De school voorziet dan wel in opvang. Hierover wordt ten gepaste tijde informatie 
verstrekt en de ouders zijn verplicht mee te delen of hun zoon /dochter al dan niet van 
deze opvang gebruik zal maken

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

Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolver-
vangende projecten…) heb je de toestemming van de school vooraf nodig. 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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3.2.8  Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, 
 klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet 
kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. 

(Enkel in bso en tso) Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of haar afgevaardigde 
ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Zij doet dit steeds 
in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Zij beslist ook hoe en wanneer je ze dan 
moet inhalen. 
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet 
je de directeur of haar afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig 
afwezig bent, beslist zij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte 
proefwerken moet inhalen. Zij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit 
wordt aan je ouders meegedeeld.
 

3.2.9  Spijbelen kan niet
 
Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan 
zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! 
Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor 
rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. 

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om 
je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een 
hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze 
het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

3.2.10  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.

3.3.  Persoonlijke documenten

3.3.1   Schoolagenda

Na iedere les vul je, op aanwijzing van de leerkracht, je schoolagenda ordelijk in: 
het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening.
Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Iedere week wordt je agenda door 
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één van je ouders  ondertekend. De klastitularis controleert regelmatig de agenda’s van 
zijn/haar klas.

3.3.2   Notitieschriften

Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven 
en hoe dit dient te gebeuren.
Elke vakleerkracht zal geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze 
steeds nauwgezet en volledig invult.

3.3.3   Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven.
Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting 
vervalt echter bij een langere (vier dagen of meer) gemotiveerde afwezigheid.

3.3.4   Rapport

De data waarop de rapporten worden uitgedeeld staan in de schoolkalender. Elk rapport 
dient men door vader en/of moeder te laten ondertekenen. 
Men bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan de klastitularis.

3.3.5   Bewaren van schoolagenda’s en notitieschriften 

Op het einde van het schooljaar geeft iedere leerling zijn schoolagenda af.  Die wordt een 
jaar lang bewaard in het schoolarchief.
In ieder jaar van elke studierichting basisoptie of specialisatiejaar alsook in het 1e leerjaar 
B en in elke complementaire optie van het 1e leerjaar A dienen 3 leerlingen hun notities
een jaar lang in bewaring te geven aan het schoolarchief. Deze 3 leerlingen zullen 
aangeduid worden door de klastitularissen.

3.4. Begeleiding bij je studies

3.4.1   De klastitularis

De titularis geeft meestal meerdere vakken aan zijn of haar klas, schrijft de rapporten, 
bemiddelt voor zijn/haar leerlingen bij de vakleerkrachten, volgt heel speciaal de  
studievorderingen en de gedragsevolutie van de leerlingen van zijn/haar klas. De  
klastitularis zal, indien nodig zelf contact opnemen met de ouders. Hij/zij is ook steeds 
bereid, wanneer ouders het vragen, met hen van gedachten te wisselen over hun zoon/
dochter en zal om een oplossing te vinden voor de ouders contacten leggen met de  
vakleerkrachten of met de directie.
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3.4.2   De vakleerkrachten

Leerlingen die voor een bepaald vak achterstand hebben opgelopen door ziekte, door 
het niet begrijpen van bepaalde leerstofonderdelen of door het hanteren van een foutieve 
studiemethode kunnen zich via hun ouders of rechtstreeks wenden tot de betreffende  
vakleerkracht. Deze zal graag een efficiënte oplossing voor het gestelde probleem 
uitwerken.
De vakleerkrachten van de eerste graad zullen bij het begin van het schooljaar aan de  
ouders en de leerlingen schriftelijk de nodige richtlijnen bezorgen voor het efficiënt en  
succesrijk omgaan met hun vak.

3.4.3  De begeleidende klassenraad

Tot de taak van deze klassenraad behoort de regelmatige analyse van leerresultaten,  
attitudes en desgevallend geconstateerde leermoeilijkheden van de leerling.
Leerlingen bij wie studie- en/of gedragsproblemen worden vastgesteld tracht men op 
een adequate manier te begeleiden en in bepaalde gevallen te oriënteren naar een meer  
geschikte studierichting. In het College vergadert de begeleidende klassenraad ongeveer  
3 maal per jaar. De begeleidende klassenraad geeft tevens adviezen ivm studiekeuze. 
Deze adviezen worden aan de ouders en leerlingen meegedeeld via het rapport. Verder  
organiseert de school infoavonden - en sessies waaraan ook het CLB meewerkt voor het  
1e lj A-KS, de 2es, de 4es en de 6es om de leerlingen te helpen bij hun studiekeuze.
Voor leerlingen met socio-emotionele problemen schrijft de begeleidende klassenraad een 
remediëringsfiche uit waarin wordt beschreven hoe aan de gestelde problemen een oplossing 
kan worden geboden. Deze uitgestippelde strategie wordt in de loop van het jaar opgevolgd. 
Voor leerlingen die kampen met problemen voor een bepaald vak, kan de begeleidende 
klassenraad of eventueel zelfs de individuele leerkracht een stappenfiche uitschrijven. De 
leerkracht bepaalt hoe de gestelde problemen kunnen geremedieerd worden. Telkens een 
nieuwe stap wordt gezet in de remediëringsstrategie zal de ouders gevraagd worden de 
stappenfiche te  ondertekenen.

3.4.4 De evaluatie

3.4.4.1 Het evaluatiesysteem

Om de studievorderingen van de leerlingen te beoordelen doet men aan permanente  
evaluatie (kleine toetsen over de stof van de vorige les die niet noodzakelijk vooraf 
aangekondigd moeten worden, wekelijkse of maandelijkse schriftelijke beurten, huistaken en 
andere persoonlijk werk en groepswerk, mondelinge oefeningen tijdens de les) en organiseert 
men examens (voor de 1stes, 2des, behalve voor 1B en 2 BVL, 3des en 4des rond Kerstmis, 
Pasen en het schooljaareinde; voor de 5des en de 6des evenals het 7e jaar rond Kerstmis en 
het schooljaareinde). Uiterlijk 14 dagen voor de start van de examenperiode ontvangen de 
leerlingen een gedetailleerd examenkalender.
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De leerlingen van het 6e en 7e jaar BSO en TSO dienen deel te nemen aan de geïntegreerde 
proef. Deze proef is gespreid over heel het jaar en heeft als bedoeling na te gaan of de  
leerling in de praktijk kan toepassen wat hij/zij in de klas heeft geleerd. Deze proef wordt 
beoordeeld door een jury waarvan ook een aantal deskundigen van buiten de school deel 
uitmaken. Het al of niet slagen in het 6e en 7e jaar BSO of TSO is zeer sterk afhankelijk van 
het resultaat dat men behaalt voor de geïntegreerde proef. Deze proef wordt gequoteerd 
op 800 punten.

De leerlingen van 5e en 6e Verzorging, 7KZ, 7TBZ lopen tijdens het schooljaar stage en 
worden daarop ook beoordeeld.
Ze lopen 12 weken stage in een kinderdagverblijf, bij onthaalmoeders, in kleuterklassen 
zowel van het gewoon als buitengewoon basisonderwijs, in buitenschoolse opvang, bij 
thuiszorgorganisaties en in rustoorden voor bejaarden.
Deze twaalf weken vormen geen aaneengesloten blok, maar worden verspreid over het 
schooljaar. 
Een stageweek telt 4 dagen.
Omdat iedere leerling het voorziene aantal uren stage moet lopen, dient men bij afwezigheid 
tijdens de stage, een inhaalstage te doen hetzij tijdens de vrije namiddag van de stageweek, 
hetzij tijdens schoolvakanties. Men kan tijdens stageweken ook elke dag één uur extra 
werken.
De stages vertegenwoordigen ongeveer 1/4 van de punten.
De leerlingen worden beoordeeld op omgang met de zorgvragers, op hun vaardigheid in het 
toepassen van de verzorgingstechnieken en het huishouden.
Ook de leerlingen van het  6e jaar Haarzorg en het 7e jaar Haarstilist lopen stage in een 
kapperszaak: deze stage wordt beoordeeld en bedraagt ongeveer 1/4 van de punten.  
Ook daar worden de leerlingen beoordeeld op hun attitude en competenties.
De leerlingen van 6 SecTa doen één blokstage van twee weken in de administratie van een 
bedrijf en worden beoordeeld op hun stijl en vaardigheden.

Met iedere instelling of organisatie waar men stage doet wordt een stagecontract afgesloten 
dat ondertekend wordt door de ouders van de leerling, de school en de stagegever. Aan dit 
contract wordt het stagereglement gehecht.
Door hun dagelijks werk (permanente evaluatie) kunnen de leerlingen van het ASO 1/4 
van de punten verdienen en de leerlingen van het BSO en TSO 1/2 van de punten. In het 
1e ljA -KS, -M, 2 GL, 2e Latijn en 2e Mod. Wet. worden per lesuur/week en per trimester  
maximum 10 punten toegekend voor dagelijks werk en maximum 30 punten voor het  
proefwerk. In de ASO-studierichtingen (2e en 3e graad) kent men per lesuur/week in het  
1e semester max. 10 punten toe voor dagelijks werk en max. 30 voor het proefwerk. In het 
2e semester kent men echter per lesuur/week max. 15 punten toe voor dagelijks werk en 
max. 45 voor het proefwerk.

In het 1e lj A -Ha, -Wi en -STV en het 2e  jaar Handel, Techniek-Wetenschappen en Sociale 
en Technische Wetenschappen kent men per lesuur/week en per trimester max 20 punten 
toe voor het dagelijks werk en max 20 punten voor het proefwerk.
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De leerlingen van 1e leerjaar B en 2 BVL maken geen proefwerken, maar worden  
permanent beoordeeld in de loop van het trimester. Ondanks het feit dat er geen  
proefwerken worden gemaakt in de strikte zin van het woord, splitst men op het rapport 
de punten in twee rubrieken: een rubriek DW en een rubriek Examen. Voor het bepalen 
van de maxima der punten voor beide rubrieken per vak volgt men hetzelfde principe als 
in het 1e lj A -Ha, -Wi en -STV en het 2e jaar Handel, Techniek-Wetenschappen en Sociale 
en Technische Wetenschappen: d.w.z. voor elk trimester per lesuur 20 punten voor DW en  
20 punten voor het proefwerk.

In de TSO/BSO-studierichtingen 3e, 4e, 5e, 6e en 7e jaar kent men in het 1e semester  
max 20 punten toe voor het dagelijks werk en max 20 punten voor het proefwerk. In het  
2e semester max 30 punten voor het dagelijks werk en max 30 punten voor het proefwerk
In overeenstemming met de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap worden geen  
herexamens gegeven. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal men een leerling(e) in 
augustus één of meer bijkomende proeven laten maken.

3.4.4.2 Concrete organisatie

Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur om op een 
andere dan de voorgeschreven manier ondervraagd te worden.  Dit kan voortvloeien uit 
een begeleidingsplan of uit een uitzonderlijke individuele situatie.
In een afzonderlijk schrijven dat samen met de examenregeling aan de leerlingen en hun 
ouders zal worden bezorgd, wordt bij iedere examenperiode meegedeeld dat de leerlingen 
daags voor het 1e examen en tijdens de examenperiode ‘s middags mogen studeren en 
welke procedure de ouders dienen te volgen indien zij wensen dat hun zoon/dochter op 
school of thuis studeert. In verband met  de afwezigheid tijdens proefwerken verwijzen 
wij naar punt 3.2.8
Het examenreglement bepaalt verder het volgende:

 1. Aan de tafel of de bank waar men examen aflegt, heeft men uitsluitend schrijfgerief,  
  en indien nodig ook woordenboeken, tabellen of andere benodigdheden bij zich.  
  Mantels, sjaals, boekentassen, pennenzakken, etuis en gebruiksaanwijzingen van  
  rekenmachines, gsm en audiotoestellen zijn er niet gewenst.

 2. Bij mondelinge examens zorgt men ervoor stipt op tijd te zijn, kleedt men zich beter  
  dan anders en neemt gedurende het hele verloop van het examen ook alle regels der  
  vormelijkheid in acht.

 3. Tijdens de examenperiode van Kerstmis, Pasen en juni eindigen de proefwerken in  
  principe te 11.55 u.
  Voor dat uur verlaat niemand het examenlokaal zonder schriftelijke toelating van de  
  adjunct-directeur, directeur of de campusverantwoordelijke in Maria-Jozef
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3.4.4.3 Fraude

Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt 
het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot 
doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de  
klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid.

Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een 
juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht 
en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt 
beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van  
niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven 
wanneer er evaluatiemomenten zijn,… Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan 
het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij 
schriftelijke opdrachten zoals onderzoeksopdrachten en geïntegreerde proeven.

Na de vaststellingen van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord 
worden. Indien je dit wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De  
bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het  
personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit wordt aan de klassenraad bezorgd. De  
klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als 
fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat het bewuste proefwerk nietig wordt  
verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het  
proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds 
een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment 
waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s  
terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten 
nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.

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

3.4.4.4 Mededeling van de resultaten

De 1stes en 2es ontvangen om de 14 dagen een rapport over hun studievorderingen; 3es 
en 4es om de 3 weken, 5es en 6es om de maand. De data waarop deze rapporten worden 
uitgereikt zijn vermeld in de schoolkalender.
De ouders ondertekenen deze rapporten en bezorgen ze via de leerling de eerstvolgende 
schooldag terug aan de klastitularis.
De 1stes en de 2es ontvangen op het einde van elk trimester een overzicht van hun  
examenresultaten; de 3es, 4es, 5es en 6es ontvangen een dergelijk overzicht rond Kerstmis 
en het schooljaareinde. Ook deze rapporten worden door de ouders ondertekend en na 
bedoelde vakanties terugbezorgd aan de klastitularis. Het eindrapport mag men echter 
behouden.
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Ouderavonden
Tijdens de maanden oktober en februari organiseert het college voor de 
verschillende klassen contactavonden. Ouders kunnen dan met de leerkrachten de  
studie- en gedragsevolutie van hun kinderen bespreken. Tijdens het 2de trimester nodigen 
we de ouders van de 6des uit om kennis te maken met de vele mogelijkheden in het hoger 
onderwijs.
Tijdens het 3de trimester worden voor het 1ste jaar Latijn, het 2de jaar en het  
4de jaar oudervergaderingen belegd omdat dan telkens een studierichting gekozen moet 
worden. Ook bij deze gelegenheid kan U van gedachten wisselen over de studievorderingen 
en de toekomst van uw zoon/dochter.

Persoonlijk contact
U kan altijd schriftelijk of telefonisch afspraken maken met de directeur, de adjunct-
directeur, de leerkrachten of de studiemeesters-opvoeders. 

3.4.4.5  Begeleiding van leerlingen met dyslexie, dysorthografie

Indien je ouders aan de directie een professioneel document (medisch of logopedisch  
attest van maximum een paar jaar oud) kunnen bezorgen, zullen de leerkrachten  
rekening houden met de aanwezige problematiek.  Concreet betekent dit dat de  
begeleidende klassenraad een checklist met maatregelen doorneemt om te bepalen 
welke maatregelen voor de betrokken leerling van toepassing zouden kunnen zijn.
De voorgestelde maatregelen worden met de ouders en de leerlingen besproken in  
aanwezigheid van de CLB-afgevaardigde waarna een contract wordt opgesteld dat door 
alle betrokkenen (directie, klastitularis, leerling, ouders) wordt ondertekend.
In dit contract staan de evaluatiemomenten genoteerd, alsook andere afspraken waaraan de 
leerling zich dient te houden.
Het garandeert de ouders dat  bij eventuele moeilijkheden contact met de directie kan 
opgenomen worden. 

Hogergenoemde maatregelen worden Sti co r di-maatregelen genoemd.
Deze term staat voor : 

  a. Stimuleren 
  b. Compenseren 
  c. Relateren     
  d. Dispenseren:

 a. De leerling wordt aangemoedigd om zijn taalachterstand zodanig aan te pakken  
  dat hij/zij de noodzakelijke doelstellingen van leerplan en eindtermen kan halen.

 b. De leerling krijgt de kans om zijn/haar zwakke punten te compenseren met  
 datgene waarin hij/zij sterk is.
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 c. De leerkrachten gaan na of voor de betrokken leerling een andere evaluatievorm 
 kan worden gebruikt om te meten of de leerplandoelstellingen worden bereikt,  
 bv. mondelinge i.p.v. schriftelijke evaluatie.

 d.  Indien een probleem niet kan worden opgelost, kan de school op zoek gaan naar 
 andere middelen om het probleem te omzeilen maar wel zo dat de  
 leerplandoelstellingen worden bereikt, bv tekstverwerker met spellingcontrole  
 mag gebruikt worden voor alle taken ...

Indien er geen professionele diagnose voorhanden is, kan de school leerlingen bij wie er 
een vermoeden is gerezen i.v.m. een talig probleem, nadat de ouders hun toestemming 
hebben gegeven, doorverwijzen naar het CLB voor de nodige testen.

3.5 Deliberatie op het einde van het schooljaar

3.5.1 Bevoegdheid, werking en samenstelling van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad bestaat uit de leerkrachten die tijdens een bepaald schooljaar 
betrokken zijn bij de opleiding van een leerling. Hij wordt voorgezeten door de directeur 
of haar afgevaardigde. 

Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom:

 - of de leerling al dan niet geslaagd is;
 - welk oriënteringsattest en/of studiebewijs hij/zij krijgt.

Deze klassenraad geeft de leerling ook raad voor zijn/haar verdere studieloopbaan.

Hij steunt zich daarbij op:

 - Het globaal resultaat van de permanente evaluatie, van examens over alle vakken 
   ook die van de complementaire opties en desgevallend van de geïntegreerde proef  
  en van stages.
 - Beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen  
  het schooljaar;
 - De mogelijkheden van de leerling i.v.m. verdere studies.

De beraardslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De eindbeslissing van de delibererende klassenraad valt in principe uiterlijk op 30 juni en 
wordt aan de ouders meegedeeld via het eindrapport.
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3.5.2 Mogelijke beslissingen

Wie voor alle vakken 50% behaalde of meer krijgt op het einde van het jaar een  
oriënteringsattest A en mag dus zonder meer overgaan naar de naasthogere klas. Indien 
een leerling(e) voor één of meerdere vakken geen 50% behaalde, kan de delibererende 
klassenraad ook een B- of een C-attest toekennen. Leerlingen met een oriënteringsattest 
C dienen het jaar over te doen. Een oriënteringsattest B is steeds vergezeld van een 
oriënterende clausule, die de studierichtingen waarin men kan overgaan naar een hogere 
klas beperkt.

Het B-attest beperkt de bevorderingsmogelijkheden van een leerling(e) in grotere of  
kleinere mate, maar heeft steeds een positieve bedoeling: de leerling(e) oriënteren naar 
voor hem/haar geschikte studierichtingen.

Oriënteringsattesten zijn bindende documenten.

Een leerling(e) die ondanks (een) tekort(en) voor (een) bepaalde vak(ken) een A-attest 
behaalde, kan een waarschuwing krijgen voor (h)(d)e(t) betrokken vak(ken). Deze 
waarschuwing leidt het volgende schooljaar tot een minder soepele opstelling van de 
delibererende klassenraad, indien er dan voor d(at)(ie) vak(ken) opnieuw (een) tekort(en) 
zou(den) zijn.
Je krijgt dus 1 jaar tijd om je bij te werken en de school zal daarbij helpen.
Op grond van de beslissing van de delibererende klassenraad reikt de school volgende 
studiebewijzen uit.

 - Het getuigschrift van de eerste graad;
 - Het getuigschrift van de tweede graad;
 - Het diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de  
  derde graad ASO/TSO en op het einde van het derde leerjaar van de derde  
  graad BSO)
 - Een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO

3.5.3 Geschreven adviezen

Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B of 
C worden geformuleerd en schriftelijk via het rapport aan de ouders worden meegedeeld.

Dit advies kan o.a. bevatten:

 - Raadgevingen inzake studie- en werkmethoden;
 - Concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te  
  werken;
 - Suggesties voor het verderzetten van de studies (bijvoorbeeld het al dan niet  
  overzitten).
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Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar geeft wel een ernstige 
aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd.

3.5.4 Betwisting van de genomen beslissing door je ouders
 
De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een 
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke 
beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan 
moeten je ouders de volgende procedure volgen.

1.  Binnen een termijn van 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen 
niet meegerekend) volgend op de dag van de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een 
persoonlijk onderhoud aanvragen met de directeur. Dit gebeurt ofwel 
telefonisch  op het nummer 054 41 24 37 (tussen 9 en 17 uur), ofwel schriftelijk  
(Directie Sint-Catharinacollege, Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen).

Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De directeur toont, aan de 
hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is. Dit overleg, waarvan het 
resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie 
volgende conclusies: 

•  men heeft je ouders er inderdaad kunnen van overtuigen dat de genomen beslissing 
   gegrond is: er is geen betwisting meer; 

•   men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe  
  bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn 
  het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan; 

•   men is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het  
  overwegen waard zijn. In dit geval roept men zo spoedig mogelijk de 
  delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw
  overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, die aan je ouders ook  
  schriftelijk wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan.

2  Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders per aangetekende brief 
  beroep instellen bij: de heer G. De Lange Voorzitter van de interne  
  beroepscommissie, Sint-Catharinacollege Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen

  Dit moet gebeuren binnen een termijn van 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke   
  en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag van de verzending  
  (poststempel) van het resultaat van: 
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•   hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd; 

•  hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het 
   overleg, waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan.

Als het beroep niet tijdig wordt ingesteld of niet aangetekend wordt verzonden 
zal dat tot onontvankelijkheid van het beroep leiden. Dit betekent dat de interne 
beroepscommisie dit beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen.

3   Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde 
  onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw  
  moet samenkomen: 

•   indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen deelt 
  het schoolbestuur deze beslissing binnen een redelijke termijn bij aangetekend  
  schrijven aan je ouders mee en motiveert ze; 

•   indien de delibererende klassenraad wél opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit  
  ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het school
  bestuur deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad  
  onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan je ouders mee. 

4. ORDE EN TUCHTREGLEMENT

4.1 Leefregels

 4.1.1 Collegestraat - Wegvoeringstraat

 4.1.1.1. Algemeenheden

 1. Aan de leerlingen wordt gevraagd zich steeds te bedienen van het Algemeen  
  Nederlands en in alle omstandigheden de algemene regels der wellevendheid in  
  acht te nemen.

 2. Leerlingen moeten elkaar respecteren. Elke vorm van “pesten” ook louter verbaal 
  en elke vorm van ongewenst seksueel gedrag, is in het College dan ook uit den boze 
  en zal worden bestraft. Leerlingen die ondervinden dat ze gepest worden of lastig 
  gevallen kunnen deze problematiek vrijuit bespreken met de directeur of adjunct- 
  directeur die onmiddellijk de nodige maatregelen zal nemen.

  Indien ouders merken dat hun jongen/meisje gepest wordt of lastig gevallen, dienen  
  zij zonder  verwijl contact op te nemen met de directeur die over een reeks  
  maatregelen beschikt om vlug en efficiënt een einde te stellen aan deze  
  vervelende praktijken.
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  Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij pestgedrag signaleren aan hun 
  klastitularis, de directeur of aan de adjunt-directeur, wanneer zij er getuige van zijn.

 3. Inzake opschik en kledij rekenen wij op het gezond verstand en de goede smaak van 
  onze leerlingen en ouders en hun bereidheid om te handelen in de geest en de  
  bedoeling van het reglement en vragen wij dat de leerlingen op school verschijnen  
  met een verzorgde haartooi en met nette, bescheiden en niet extravagante kledij. 
  Kledij met racistische slogans of afbeeldingen, kledij die op een of andere manier  
  verwijst naar een gedachtengoed dat niet strookt met het opvoedingsproject  
  van de school is verboden.
  Slordige kledij, typische sportkledij of al te schaarse kledij wordt evenmin  
  aanvaard.  Piercings zijn verboden zelfs wanneer ze bedekt zijn met een 
  pleister. Tatoeages en allerhande vomen van vrijwillige huidmutilaties worden  
  evenmin aanvaard.
  Bij betwisting kunnen leerlingen en ouders zich wenden tot de “kledijcommissie” 
  die als volgt is samengesteld: de voorzitter van het oudercomité, de voorzitter van 
  de schoolraad, de klastitularis van de leerling in kwestie en een lid van de  
  Cel Leerlingenbegeleiding.  Deze commissie brengt een advies uit bij de directeur  
  die uiteindelijk een beslissing zal nemen.  Ouders en leerlingen aanvaarden dat de 
  directeur bij betwisting over de concrete toepassing van de algemeen 
  geformuleerde regels inzake kledij en opschik een beslissing neemt.

 4. Overjassen neemt men niet mee in klas, refter of studiezaal. Er zijn rond ieder  
  lokaal voldoende kapstokken beschikbaar.

 5. Voor de turnlessen gebruikt men de voorgeschreven kledij. Zij is verkrijgbaar bij de  
  turnlerares (voor de meisjes) en bij de turnleraar (voor de jongens). Het turngerief  
  - ook de turnsloffen - moet in elk geval getekend zijn met de volledige naam. Het  
  turnpak en de turnsloffen worden na iedere les meegenomen naar huis en daar  
  bewaard. Bij zwemlessen dragen de meisjes een ééndelig badpak en geen  
  bikini.

 6. Wanneer de leerlingen de school verlaten, of er arriveren blijven ze niet staan prat 
  en in de buurt van de ingang. Ze blijven ook niet slenteren in de straten van de stad  
  Geraardsbergen. Zij gaan langs de kortste weg en binnen de kortst mogelijke tijd  
  naar school en naar huis. Roken in de onmiddellijke omgeving van de school is  
  verboden.

 7. Gedrag buiten de schoolmuren moet in elk opzicht fatsoenlijk en onbesproken zijn.  
  Wellevendheid past ook op trein en bus, overal waar je mensen ontmoet.

 8. Cafébezoek keuren wij af. Wij kunnen niet aanvaarden dat onze leerlingen in de  
  tijdspanne voor en na de lesuren op café gaan en zullen desgevallend sancties  
  nemen. Directie en oudercomité manen de ouders aan gewetensvol hun  
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  verantwoordelijkheid op te nemen inzake vrijetijdsbesteding van hun zoon/dochter  
  buiten de schooluren, in de weekends en in de vakanties.

 9. De leerlingen zijn onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen ongevallen op  
  school en op de weg van en naar de school. In geval van louter materiële schade,  
  opzettelijk of onopzettelijk, regelen de ouders de zaak onderling. De school kan  
  enkel bemiddelen en indien er kwaad opzet in het spel is, de schuldige straffen. Om  
  van de schoolverzekering te kunnen genieten, moet elk ongeval binnen de 24 uur  
  schriftelijk worden meegedeeld aan het leerlingensecretariaat.

 10. Zoals op alle privédomeinen is het in het College niet toegestaan -  op welke 
wijze dan ook - beeld- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande 
toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je beeld- of 
geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 
personen herkenbaar zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de toestemming 
hebt van alle betrokkenen. 

 11. Het gebruik van een GSM is verboden in de rangen, de refters, tijdens de lessen
  en alle lesvervangende activiteiten. Misbruik kan gesanctioneerd worden door  
  tijdelijke inbeslagname van het toestel. Audiotoestellen bedoeld om op 
  individuele of collectieve wijze muziek of wat dan ook te beluisteren zijn in het  
  College verboden. Men laat deze vaak dure apparaatjes best thuis. Het risico dat  
  men ernaar luistert tijdens een les is te groot, tijdens recreaties en maaltijden  
  bemoeilijken ze in hoge mate het zo broodnodige sociale contact.

 4.1.1.2  Klas, recreatie, refter

 1. De in- en uitgang voor de leerlingen is langs de Wegvoeringstraat (glazen deur). 
Wie toekomt, blijft niet in de Wegvoeringstraat rondslenteren, maar gaat onmiddellijk 
naar de studie of naar de speelplaats. Roken in de Wegvoeringstraat is verboden. 
Alleen  wie te voet meer dan één kwartier ver van school woont, mag per fiets 
komen, en moet zijn fiets stallen in de fietsenbergplaats. Deze fietsenbergplaats 
staat - wegens voorschriften van de verzekering - niet open voor gemotoriseerde 
voertuigen (bromfietsen en dgl.). In de fietsenbergplaats leidt men de fiets aan de 
hand. Men blijft er ook niet talmen. Gemotoriseerde voertuigen kunnen geparkeerd 
worden in Maria-Jozef.

 2. De leerlingen plaatsen hun boekentas in de rekken op de speelplaats; in geen geval  
  dragen zij voor de aanvang van de lessen hun boekentas naar de klas en zetten ze  
  evenmin in de trapzaal of in de gang. Steek geen geld in een boekentas of jas die je  
  onbewaakt achterlaat.

 3. Bij het eerste belteken gaan de leerlingen onmiddellijk in de rij staan. Men loopt  
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  niet meer naar de toiletten. Bij het tweede belteken onderhoudt iedereen het  
  stilzwijgen; de leerkrachten begeleiden hun leerlingen naar het klaslokaal.

 4. De omwisseling tussen de lesuren geschiedt zo vlug mogelijk. Tijdens de les- 
  wisselingen verlaat men de klas niet, tenzij men zich voor de volgende les naar een  
  ander lokaal dient te begeven. Deze verplaatsingen dienen te gebeuren langs de  
  kortste weg, zonder oponthoud en zonder rumoer. De leerkrachten begeleiden  
  zoveel mogelijk de leerlingen wanneer zij van lokaal dienen te veranderen.

 5. De recreatie is een ontspanningstijd. Men neemt, in de mate van het mogelijke,  
  enige lichaamsontspanning. Toch is het, gezien het groot aantal leerlingen, niet  
  toegelaten te voetballen gedurende de recreatietijd. Liggen op de grond,  
  evenals samenscholen in en rond de toiletten is evenmin toegelaten. Wie  
  tijdens de recreaties sport- of spelmateriaal heeft gebruikt, brengt het voor het 1e  
  belteken terug naar de daartoe bestemde plaats en deponeert het daar op ordelijke  
  wijze.

  Leerlingen van 5es en 6es hebben tijdens de middagpauze na het eten toegang tot  
  een eigen ontspanningsruimte die is ingericht in de benedenzaal.

 6. Enkel tijdens de pauzes van 10.10 u. - 10.25 u. en in de namiddag tussen 14.45 u.  
  en 15.00 u. kan een boterham, wat fruit of een andere kleinigheid opgegeten  
  worden, maar dan wel op de speelplaats (en niet in de gangen of leslokalen, en ook  
  niet tijdens de leswisselingen of tijdens de middagpauze).
 7. Buiten de lesuren verblijven de leerlingen niet in de klaslokalen of in de gangen,  
  tenzij onder toezicht van een leerkracht.

 8. Tijdens de middagrecreatie - uiteraard ook gedurende elke andere recreatie - mogen 
de leerlingen het college niet verlaten tenzij met een speciale toelating van de 
schooldirectie. Deze speciale toelating wordt alleen gegeven wanneer de leerlingen 
hun middagmaal gebruiken bij ouders of grootouders. Ouders kunnen niet de 
toelating geven hun kinderen te laten eten in snackbars of andere eetgelegenheden. 
Op de middag zijn de schoolpoorten gesloten van 12.10 u. tot 12.55 u. Wij vragen 
de ouders ervoor te zorgen dat hun zoon/dochter ‘s middags niet voor 12.55 u. 
aan het college arriveert en zo genoodzaakt zou zijn zich op te houden in de 
Wegvoeringstraat.

 9. Tijdens de middagpauze wordt er enkel in de refter gegeten. Je volgt daar de  
  specifieke richtlijnen. Maak van het tafelmoment in de refter een rustig en  
  ontspannend half uurtje voor jezelf en je tafelgenoten. Gezellig èn stijlvol!

 10. Indien je per vergissing geen boterhammen meegebracht hebt, koop dan in het  
  secretariaat bij een belegd broodje tijdens de speeltijd van 10.10 u. - 10.25 u.
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 11. Een toelating, geweigerd door een leerkracht, mag niet aan een andere leerkracht  
  opnieuw worden gevraagd.

 12. Kauwgom wordt in het College niet aanvaard.

 13. Op daken of afdaken lopen om ballen te gaan halen, is ten strengste verboden.  
  Gooien met sneeuwballen in de winter is evenmin toegelaten omdat de  
  schoolverzekering niet tussenkomt bij ongevallen die door dergelijke spelen  
  veroorzaakt worden.

 14. De leerlingen zijn gezamelijk verantwoordelijk voor de orde en netheid in hun 
klaslokaal, in de gangen en op de speelplaats. Papier en afval werpt men 
in de vuilbakken die in voldoende mate zijn aangebracht in de klassen, de 
gangen en op de speelplaats. Bordvegers niet uitkloppen tegen muren of ramen. 
De titularis duidt voor zijn/haar klas per week leerlingen met dienst aan die instaan 
voor de algemene netheid in het eigen lokaal. Dat omvat: het bord schoonmaken, 
ervoor zorgen dat er geen afval op de vloer blijft liggen, papiermand tijdig 
ledigen, tijdig krijt of viltstiften halen in het secretariaat (briefje vragen aan de 
leerkracht)... 

 15. Wie gebouwen, meubelen of gebruiksvoorwerpen beschadigt, dient de  
  herstellingskosten en zo nodig de kosten om het beschadigd voorwerp te  
  vervangen, te betalen. Een eerlijk iemand zal spontaan de schooldirectie  
  verwittigen, wanneer hij/zij iets beschadigde. Wie iets vindt dat verloren werd,  
  bezorgt het dadelijk aan het secretariaat.

 16. Leerlingen die zich tijdens de schooluren onwel voelen kunnen zich wenden tot  
  het secretariaat.

 4.1.1.3 Studie en kapel

 1. Studiezaal
  Er is elke dag gelegenheid tot middagstudie in de mediatheek.
  Uiteraard wordt er in dit lokaal gestudeerd of gelezen in stilte.
  De morgenstudie heeft plaats in de benedenzaal tussen 7.30 u. en 8.15 u., de  
  avondstudie start te 16.15 u. en eindigt te 18.00 u. en heeft plaats in de grote  
  studiezaal (S 12). Ook tijdens deze studie wordt er gewerkt in stilte.

 2. De Collegekerk is de ruimte die ons uitnodigt om persoonlijk tot inkeer en gebed te  
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  komen, en om er ook in groep ons samenwerken en -leven te vieren vanuit ons  
  katholiek geloof. Men komt er steeds in stilte binnen, volgt er met aandacht en  
  actief de vieringen en stoort ze niet door praten of onaangepast gedrag. Men  
  bewaart na de viering de stilte tot men de kerk heeft verlaten.

 4.1.1.4  Andere schikkingen en richtlijnen

 1. Alle administratieve aangelegenheden worden afgehandeld tijdens de recreaties  
  van 10.10 u. - 10.25 u. en 14.45 u. - 15.00u. op het schoolsecretariaat.

 2. De ouders van de leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten  
  (toneel, sport, muzikale uitvoeringen, enz.) worden door de organiserende  
  leerkrachten vooraf nauwkeurig ingelicht omtrent de aard het begin en het einde  
  van de activiteit. Telkens er een schrijven wordt meegegeven, met onderaan een  
  strookje, gelieven de ouders het stookje behoorlijk in te vullen, te ondertekenen  
  en onmiddellijk met hun zoon/dochter terug mee te geven naar de school.

  Desgewenst kunnen de ouders bij de collegeoverheid of bij de organiserende 
  leerkrachten steeds navraag doen of hun zoon/dochter aan de buitenschoolse  
  activiteit waarvoor hij/zij heeft ingeschreven, werkelijk heeft deelgenomen.
 
 3. De school publiceert geregeld beeldopnames van leerlingen op haar website, in het 

schooltijdschrift Krakelingen en dergelijke. De bedoeling van deze beeldopnames 
is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over 
de schoolse activiteiten.

  Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnames maken met 
respect voor de afgebeelde personen. De beeldopnames worden steeds genomen 
in een normale schoolcontext. De school waakt erover dat de beeldopnames niet 
aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen 
wenden en hun toestemming vragen. 

  We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen publicatie van beeldopnames 
die in een schoolse context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar tegen 
hebben, dan kan je dat ten allen tijde melden aan de directeur. We zullen je bezwaar 
respecteren en geen beeldopnames van jou publiceren. 

 4. De directie behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van 
  overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de 
  gebruiker te controleren.
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 4.1.2 Boelarestraat (Maria-Jozef)

 4.1.2.1 Algemeenheden
 1. Aan de leerlingen wordt gevraagd zich steeds te bedienen van het Algemeen  
  Nederlands en in alle omstandigheden de algemene regels der wellevendheid in  
  acht te nemen.

 2. Leerlingen moeten elkaar respecteren. Elke vorm van “pesten” ook louter verbaal 
  en elke vorm van ongewenst seksueel gedrag, is in het College dan ook uit den boze 
  en zal worden bestraft. Leerlingen die ondervinden dat ze gepest worden of lastig 
  gevallen kunnen deze problematiek vrijuit bespreken met de directeur of adjunct
  directeur die onmiddellijk de nodige maatregelen zal nemen.

  Indien ouders merken dat hun jongen/meisje gepest wordt of lastig gevallen, dienen  
  zij zonder  verwijl contact op te nemen met de directeur die over een reeks  
  maatregelen beschikt om vlug en efficiënt een einde te stellen aan deze  
  vervelende praktijken.
  Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij pestgedrag signaleren aan hun 
  klastitularis of aan de directeur of adjunt-directeur, wanneer zij er getuige van zijn.

 3. Inzake opschik en kledij rekenen wij op het gezond verstand en de goede smaak van 
  onze leerlingen en ouders en hun bereidheid om te handelen in de geest en de 
   bedoeling van het reglement en vragen wij dat de leerlingen op school verschijnen
   met een verzorgde haartooi en met nette, bescheiden en niet extravagante kledij. 
  Kledij met racistische slogans of afbeeldingen, kledij die op een of andere manier  
  verwijst naar een gedachtengoed dat niet strookt met het opvoedingsproject  
  van de school is verboden.
  Slordige kledij, typische sportkledij of al te schaarse kledij wordt evenmin  
  aanvaard.  Piercings zijn verboden zelfs wanneer ze bedekt zijn met een pleister.  
  Tatoeages en allerhande vormen van vrijwillige huidmutilaties worden evenmin 
   aanvaard.
  Bij betwisting kunnen leerlingen en ouders zich wenden tot de “kledijcommissie” 
  die als volgt is samengesteld: de voorzitter van het oudercomité, de voorzitter van 
  de schoolraad, de klastitularis van de leerling in kwestie en een lid van de  
  Cel Leerlingenbegeleiding.  Deze commissie brengt een advies uit bij de directeur 
  die uiteindelijk een beslissing zal nemen.  Ouders en leerlingen aanvaarden dat de 
  directeur bij betwisting over de concrete toepassing van de algemeen 
  geformuleerde regels inzake kledij en opschik een beslissing neemt.

 4. Overjassen neemt men niet mee in klas of refter. Er zijn rond ieder lokaal voldoende  
  kapstokken beschikbaar. 

 5. Voor de turnlessen gebruikt men de voorgeschreven kledij. Zij is verkrijgbaar bij de  
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  turnlerares (voor de meisjes) en bij de turnleraar (voor de jongens). Het turngerief  
  - ook de turnsloffen - moet in elk geval getekend zijn met de volledige naam. Het  
  turnpak en de turnsloffen worden na iedere les meegenomen naar huis en daar  
  bewaard. Bij zwemlessen dragen de meisjes een ééndelig badpak en geen  
  bikini

 6. Wanneer de leerlingen de school verlaten, of er arriveren blijven ze niet staan  
  praten in de buurt van de ingang. Roken in de omgeving van de school is verboden.
   Men blijft ook niet slenteren in de straten van de stad Geraardsbergen. Men gaat  
  langs de kortste weg en binnen de kortst mogelijke tijd naar school en naar huis.

 7. Gedrag buiten de schoolmuren moet in elk opzicht fatsoenlijk en onbesproken zijn.  
  Wellevendheid past ook op trein en bus, overal waar je mensen ontmoet.

 8. Cafébezoek keuren wij af. Wij kunnen niet aanvaarden dat onze leerlingen in de  
  tijdspanne voor en na de lesuren op café gaan en zullen desgevallend sancties  
  nemen. Directie en oudercomité manen de ouders aan gewetensvol hun  
  verantwoordelijkheid op te nemen inzake vrijetijdsbesteding van hun zoon/
  dochter buiten de schooluren, in de weekends en in de vakanties. 

 10. De leerlingen zijn onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen ongevallen op  
  school en op de weg van en naar de school. In geval van louter materiële schade,  
  opzettelijk of onopzettelijk, regelen de ouders de zaak onderling. De school kan  
  enkel bemiddelen en indien er kwaad opzet in het spel is, de schuldige straffen. Om  
  van de schoolverzekering te kunnen genieten, moet elk ongeval binnen de 24 uur  
  schriftelijk worden meegedeeld aan het secretariaat.

 11. Zoals op alle privédomeinen is het in het College niet toegestaan -  op welke 
wijze dan ook - beeld- en geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande 
toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je beeld- of 
geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 
personen herkenbaar zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de toestemming 
hebt van alle betrokkenen. 

  Het gebruik van een GSM is verboden in de rangen, de refters, tijdens de lessen
  en alle lesvervangende activiteiten. Misbruik kan gesanctioneerd worden door  
  tijdelijke inbeslagname van het toestel. Audiotoestellen bedoeld om op 
  individuele of collectieve wijze muziek of wat dan ook te beluisteren zijn in het  
  College verboden. Men laat deze vaak dure apparaatjes best thuis. Het risico dat  
  men ernaar luistert tijdens een les is te groot, tijdens recreaties en maaltijden  
  bemoeilijken ze in hoge mate het zo broodnodige sociale contact.
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 4.1.2.2 Klas, recreatie, refter

 1. De in- en uitgang voor de leerlingen is langs de Boelarestraat nr 1. 
Wie toekomt, blijft niet in de Boelarestraat rondslenteren, maar gaat onmiddellijk 
naar de speelplaats. De fietsenbergplaats staat - wegens voorschriften van de 
verzekering - niet open voor gemotoriseerde voertuigen (bromfietsen en dgl.). Deze 
hebben een eigen parking in open lucht.

 2. Bij het eerste belteken gaan de leerlingen onmiddellijk in de rij staan. Men loopt  
  niet meer naar de toiletten. Bij het tweede belteken onderhoudt iedereen het  
  stilzwijgen; de leerkrachten begeleiden hun leerlingen naar het klaslokaal.

 3. De omwisseling tussen de lesuren geschiedt zo vlug mogelijk. Tijdens de les- 
  wisselingen verlaat men de klas niet, tenzij men zich voor de volgende les naar een  
  ander lokaal dient te begeven. Deze verplaatsingen dienen te gebeuren langs de  
  kortste weg, zonder oponthoud en zonder rumoer. De leerkrachten begeleiden  
  zoveel mogelijk de leerlingen wanneer zij van lokaal dienen te veranderen.
 4. De recreatie is een ontspanningstijd. Men neemt, in de mate van het mogelijke,  
  enige lichaamsontspanning. Toch is het, gezien het groot aantal leerlingen, niet  
  toegelaten te voetballen gedurende de recreatietijd. Liggen, op gelijk welke  
  plaats, evenals samenscholen in en rond de toiletten is evenmin toegelaten. Wie  
  tijdens de recreaties sport- of spelmateriaal heeft gebruikt, brengt het voor het   
  1e belteken terug naar de daartoe bestemde plaats en deponeert het daar op  
  ordelijke wijze.

 5. Tijdens de pauzes kan een boterham, wat fruit of een andere kleinigheid opgegeten  
  worden, maar dan wel op de speelplaats (en niet in de gangen of leslokalen, en ook  
  niet tijdens de leswisselingen of tijdens de middagpauze).

 6. Buiten de lesuren verblijven de leerlingen niet in de klaslokalen of in de gangen,  
  tenzij onder toezicht van een leerkracht.

 7. Gedurende de middagrecreatie - uiteraard ook gedurende elke andere recreatie -  
  mogen de leerlingen de school niet verlaten, tenzij met een speciale toelating van  
  de schooldirectie. 

 8. Tijdens de middagpauze wordt er enkel in de refter gegeten. Je volgt daar de  
  specifieke richtlijnen.

 9. Indien je per vergissing geen boterhammen meegebracht hebt, koop dan een  
  broodje bij de studiemeesteressen.

 10. Een toelating, geweigerd door een leerkracht, mag niet aan een andere leerkracht  
  opnieuw worden gevraagd.
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 11. Kauwgom wordt op school niet aanvaard.

 12. Gooien met sneeuwballen in de winter is niet toegelaten omdat de school- 
  verzekering niet tussenkomt bij ongevallen die door dergelijke spelen veroorzaakt  

 13. De leerlingen zijn gezamelijk verantwoordelijk voor de orde en netheid in hun  
  klaslokaal, in de gangen en op de speelplaats. Papier en afval werpt men in de  
  vuilbakken die in voldoende mate zijn aangebracht in de klassen, de gangen en op  
  de speelplaats. Bordvegers niet uitkloppen tegen muren of ramen.
  De titularis duidt voor zijn/haar klas per week leerlingen met dienst aan die instaan
  voor de algemene netheid in het eigen lokaal. Dat omvat: het bord schoonmaken,  
  ervoor zorgen dat er geen afval op de vloer blijft liggen, papiermand tijdig ledigen,  
  tijdig krijt of viltstiften halen op het secretariaat.

 14. Wie gebouwen, meubelen of gebruiksvoorwerpen beschadigt, dient de  
  herstellingskosten en zo nodig de kosten om het beschadigd voorwerp te 

  vervangen, te betalen. Een eerlijk iemand zal spontaan de schooldirectie verwittigen,  
  wanneer hij/zij iets beschadigde. Wie iets vindt dat verloren werd, bezorgt  
  het dadelijk aan de studiemeesteres. 

 15. Leerlingen die zich tijdens de schooluren onwel voelen kunnen zich wenden tot de  
  studiemeesteressen.

 

4.1.2.3 Studie en kapel

 1. De avondstudie start te 15.20 u. en eindigt te 17 u. De avondstudie heeft plaats in  
  de studiezaal, waar er gewerkt wordt in stilte.

 2. De kapel herinnert ons aan de Congregatie der Zusters van Maria en Jozef die  
  gedurende vele decennia met heel veel zorg en inzet verantwoordelijkheid heeft  
  gedragen voor het secundair onderwijs in de Boelarestraat. De zusters gebruikten  
  deze kapel dagelijks voor het vieren van de eucharistie en voor hun gebed. Daar bij  
  de Heer vonden zij de kracht om zich iedere dag opnieuw op een meer dan gewone  
  wijze in te zetten voor jonge mensen.  
  Voor ons is de kapel slechts toegankelijk in bepaalde omstandigheden maar zij is en  
  blijft een ruimte die ons uitnodigt om persoonlijk tot inkeer en gebed te komen.  
  Iedere middag luidt de klok het angelus een herinnering aan het feit dat God is mens
  geworden in Jezus Christus en zo voor alle mensen het blijvende leven mogelijk  
  heeft gemaakt. Men betreedt de kapel steeds in stilte, volgt er met aandacht en actief 
  de vieringen en stoort ze niet door praten of onaangepast gedrag. Men bewaart na  
  de viering de stilte tot men de kapel heeft verlaten.
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 4.1.2.4 Andere schikkingen en richtlijnen

 1. Alle administratieve aangelegenheden worden afgehandeld tijdens de recreaties.

 2. De administratieve diensten zijn als volgt verdeeld:

  - secretariaat: schoolverzekering, formulieren voor 
   kinderbijslag, trein- of busabonnement, telefoon, studietoelagen, keuzeformulier
   belegde broodjes
   handboeken, afwezigheidsattesten, schoolgerief, koeken, drank, 
   lichte medicijnen, schoolrekeningen 
  - fotokopielokaal (gelijkvloers): fotokopieën

 3. De ouders van de leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten  
  (toneel, sport, muzikale uitvoeringen, enz.) worden door de organiserende  
  leerkrachten vooraf nauwkeurig ingelicht omtrent de aard het begin en het einde van  
  de activiteit. Telkens er een schrijven wordt meegegeven, met onderaan een strookje,
  gelieven de ouders het stookje behoorlijk in te vullen, te ondertekenen en  
  onmiddellijk met hun zoon/dochter terug mee te geven naar de school. Desgewenst  
  kunnen de ouders bij de collegeoverheid of bij de organiserende leerkrachten  
  steeds navraag doen of hun zoon/dochter aan de buitenschoolse activiteit waarvoor  
  hij/zij heeft ingeschreven, werkelijk heeft deelgenomen.

 4. De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, in het 
schooltijdschrift Krakelingen en dergelijke. De bedoeling van deze beeldopnamen  
is geïnteresseerden op de school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren 
over de schoolse activiteiten.

  Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnamen maken met 
respect voor de afgebeelde personen. De beeldopnamen worden steeds genomen 
in een normale schoolcontext. De school waakt erover dat de beeldopnamen niet 
aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen 
wenden en hun toestemming vragen. 

  We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen publicatie van beeldopnamen 
die in een schoolse context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar tegen 
hebben, dan kan je dat ten allen tijde melden aan de directeur. We zullen je bezwaar 
respecteren en geen beeldopnamen van jou publiceren. 

 5. De directie behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van 
  overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de 
  gebruiker te controleren.
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4.1.3 Gezondheid

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en 
werken.
In het kader van veiligheid, treft zij maatregelen betreffende brandpreventie, brand- 
bestrijding en evacuatie. Zij zorgt voor een veilige elektrische installatie en  
EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat iedereen deze inspanningen eerbiedigt 
en dat iedereen zich inzet om de veiligheid op school te bevorderen. Wie defecten of  
storingen opmerkt, signaleert deze aan de directie via het secretariaat.

Tijdens de lessen informatica, chemie, biologie, fysica, verzorging, haarzorg, lichamelijke 
opvoeding en tijdens de keukenpraktijk wordt het reglement dat daar geldt, nageleefd.  Het 
niet-naleven van dit reglement kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

Het College wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die er op gericht 
zijn de gezondheid van de leerlingen te vrijwaren en te bevorderen. Het College wil zijn  
leerlingen behoeden voor roken, overmatig drinken en het misbruik van genees- en  
genotsmiddelen.

Roken is in alle vestigingsplaatsen van het College en bij extra-muros activiteiten 
strikt verboden. Bij overtreding van het rookverbod kunnen er sancties 
worden genomen conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in dit 
schoolreglement. Men kan een klacht indienen bij de onderwijsinspectie indien het 
rookverbod in de school ernstig met de voeten wordt getreden. Eveneens is er  
verboden het bezit, het gebruik het onder invloed zijn van, het uitdelen of het verhandelen 
van stimulerende, hallucinogene of verdovende illegale middelen.
Net als alle andere scholen van Zuid-Oost-Vlaanderen heeft het College op 4 juli 2000  
een convenant ondertekend met de VZW PISAD (Provinciaal Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband voor Drugpreventie).

In Geraardsbergen werkt in opdracht van PISAD een drugbegeleider. Hij is de 
verbindingsfiguur tussen de scholen, het CLB, de politiediensten en de gerechtelijke 
instanties.

Na vermoeden van druggebruik, vaststelling van misbruik van legale middelen, en/of  
vaststelling van gebruik van illegale middelen wordt er contact opgenomen met de  
drugbegeleider. De begeleider neemt contact op met de jongere en zijn ouders en de  
begeleiding wordt opgestart. Binnen deze begeleiding is er een nauwe samenwerking  
tussen de drugbegeleider, het CLB, de school, de ouders en de jongere.

In geval van dealen of andere als misdrijf omschreven feiten wordt er melding gemaakt 
van deze feiten aan de politiediensten en het parket.

De samenwerking met de VZW PISAD sluit in geen geval de eigen verantwoordelijkheid 
van de school uit die bij confrontatie met drugs steeds een tuchtprocedure kan opstarten.
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•  Eerste hulp
De school beschikt over een verzorgingslokaal waar men de eerste zorgen kan krijgen 
als men het slachtoffer wordt van een ongeval of als men zich onwel voelt. De school 
beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp 
te verstrekken. Als men eerste hulp nodig heeft, laat men dat meteen weten aan één van 
onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten 
inroepen of u zelfs naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal uw ouders of een andere 
contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Als men een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in een register genoteerd. De 
bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen 
kunnen nemen om die te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit 
register vernietigd.
Als men tijdens de praktijkvakken (PV) of de stageactiviteiten het slachtoffer is van 
een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval 
onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst 
te voorkomen.
•  Toezien op het gebruik van geneesmiddelen
Als men minderjarig is en men moet tijdens de schooluren geneesmiddelen nemen, 
kunnen de ouders de school vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. De ouders 
vragen dan een formulier aan dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en 
ondertekenen. De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een 
personeelslid zal erop toezien dat de leerling zijn geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt 
telkens genoteerd in een register. Op het einde van  het schooljaar worden de gegevens in 
dat register vernietigd.
De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking gesteld. 
Zo nodig zal het toeziend personeelslid helpen, maar in geen geval zal het personeelslid 
andere medische handelingen stellen, want dat is strikt verboden. Neemt men het 
geneesmiddel om een of andere reden niet, dan worden de ouders daarvan op de hoogte 
gesteld.
Het aanvraag formulier kan je verkrijgen bij de adjunct-directeur.
•  Je wordt ziek op school
Wie ziek wordt of zich onwel voelt, laat dat meteen weten aan de adjunct-directeur of 
in Maria-Jozef aan de campusverantwoordelijke. Afhankelijk van de situatie zal men 
opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht 
worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen over het verdere 
verloop. Is men meerderjarig, dan beslist men daar zelf over. Uiteraard mag men niet op 
eigen houtje naar huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen.
De school beschikt over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige, algemeen gangbare 
medicijnen. Een lijst daarvan is te vinden in bijlage 1 bij dit reglement.
Wanneer de omstandigheden dat vereisen, zal de school je één van die geneesmiddelen 
op jouw uitdrukkelijk verzoek en in zeer beperkte mate ter beschikking stellen. Als men 
minderjarig is , moeten de ouders daar vooraf toestemming voor geven. Ze zullen op een 
lijstje moeten aankruisen welke geneesmiddelen wel en niet verstrekt mogen worden. Ze 
houden daarbij rekening met eventuele allergische reacties.
Elk gebruik van geneesmiddelen zal genoteerd worden in een register. Op het einde van 
het schooljaar worden de gegevens in dit register vernietigd of aan de ouders bezorgd 
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indien men minderjarig is.
Als we vaststellen dat men op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die 
buitensporig lijkt, zullen we daarover met de ouders in contact treden.
•  Medische handelingen
De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op 
verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In 
geval van nood zal de school steeds een arts contacteren.

4.2. Orde en tuchtmaatregelen

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

4.2.1. Begeleidende maatregelen 

Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar 
brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende  
maatregelen voorstellen:  

In een waarschuwingskaart kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. 
Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking 
met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. Deze waarschuwingskaart 
wordt de ouders bezorgd met een begeleidende brief en moet door hen ondertekend 
worden. Na deze bevestiging van kennisname door de ouders, dient de leerling ze steeds 
bij zich te hebben tot wanneer de directie beslist dat de kaart wordt opgeheven.

4.2. 2  Ordemaatregelen 

4.2. 2.1 Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een  
  ordemaatregel worden genomen. 

4.2. 2.2  Mogelijke ordemaatregelen zijn:  
  • een verwittiging; 
  • strafwerk; 
  • de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur  
  of adjunct-directeur of in de Boelarestraat bij de campusverantwoordelijke met  
  een briefje van de leerkracht dat de reden vermeldt van de uitsluiting
  • strafstudie 

Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het bestuurs-, onderwijzend en 
ondersteunend personeel van de school.

4.2. 2.3  Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 
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4.2. 3  Tuchtmaatregelen 

4.2. 3.1  Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormings- 
  gebeuren, kan er een tuchtmaatregel opgelegd worden. Dit zal bv. het geval zijn: 
  • als ordemaatregelen tot niets hebben geleid; 
  • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt; 
  • als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt. 

4.2. 3.2  Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
  •  een tijdelijke verwijdering uit de lessen van één of meer vakken; 
  •  een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van  
     10 schooldagen; 
  •  een definitieve uitsluiting uit de school. 

4.2. 3.3  Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur.  
  Als zij de definitieve uitsluiting overweegt, wint zij eerst het advies van de  
  begeleidende klassenraad in en geeft zij de zaak in handen van de voorzitter van  
  de inrichtende macht.

4.2. 3.4  In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bezwarende maatregel 
  enige tijd de toegang tot de school worden ontzegd. Je wordt preventief
   geschorst. Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen 
  worden in uiterst dringende omstandigheden:
  • voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 
  • wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen 
  of personeelsleden van de school.

4.2. 3.5  Alleen de directeur 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. 

4.2. 3.6 Als de directeur van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te 
spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud. 
Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de  
vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat.  
Dit onderhoud vindt ten vroegste plaats op de zesde dag (zaterdag, 
zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na 
verzending van de brief (poststempel). Je ouders, eventueel je raadsman, en 
jijzelf  krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier. 
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4.2. 3.7  De directeur brengt je ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdag,  zondag, 
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) per aangetekende brief 
op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze mededeling wordt de 
tuchtmaatregel van kracht. 

4.2. 3.8  Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve 
  uitsluiting. 

Uiterlijk de zesde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen 
niet meegerekend) na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting 
(poststempel), kunnen je ouders per aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter 
van de interne beroepscommissie: advocaat G. De Lange, Voorzitter van de interne 
beroepscommissie, Sint-Catharinacollege Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen
Als het beroep niet tijdig wordt ingesteld of niet aangetekend verzonden, zal dat tot de 
onontvankelijkheid van het beroep leiden. Dat betekent dat de interne beroepscommissie 
het beroep uiteindelijk niet zal kunnen behandelen.
Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. Je wordt 
per brief opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, voor deze 
interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien dagen (zaterdag, zondag, wettelijke 
en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het beroep komt deze 
beroepscommissie dan samen. 

Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen voorafgaandelijk inzage  
in je tuchtdossier. 

De interne beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen, of vervangen door een 
lichtere straf. De interne beroepscommissie brengt je ouders binnen een redelijke termijn 
per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is 
bindend voor alle partijen. 

4.2. 3.9  Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit  
  tuchtreglement niet optreden als raadsman van jezelf en/of je ouders. 

4.2.3.10  Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens 
   die je niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uit maken 
   van je tuchtdossier. 

4.2. 3.11 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er 
  schriftelijk toestemming voor geven. 

4.2. 3.12 Bij definitieve uitsluiting word je door de directeur of zijn afgevaardigde en  
  door het begeleidend CLB actief bijgestaan bij het zoeken naar een andere   
  school. 
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4.2. 3.13 Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school. 

4.2. 4  Recht op opvang 

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

1. WIE IS WIE

A. De inrichtende macht

Het Sint-Catharinacollege wordt in opdracht van de bisschop van Gent beheerd door het 
Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid. 
De voorzitter van deze VZW is de heer W. Smesman

Alle briefwisseling voor de Inrichtende Macht wordt gericht aan volgend adres:
 VZW Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid
 Collegestraat 11
 9500 Geraardsbergen
 Tel. (054) 41 24 37

B. Dagelijkse leiding

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Zij wordt in deze 
taak bijgestaan door de adjunct-directeur en de campusverantwoordelijke voor de 
vestiginsgplaats in de Boelarestraat nr 1.

C. Scholengemeenschap

De drie katholieke secundaire scholen van Geraardsbergen, (Sint-Catharinacollege, 
Sint-Jozefsinstituut, Technisch Instituut Sint-Jozef) vormen de scholengemeenschap 
Geraardsbergen.
De voorzitter van het Comité der afgevaardigden van de inrichtende machten is  
eerw. Pater Janssens, de coördinerende directeur van de Scholengemeenschap is  
mevrouw Wynant.

D. Cel leerlingenbegeleiding

Leerlingen die kampen met moeilijkheden van welke aard ook, kunnen zich wenden tot de 
leerkrachten van de Cel leerlingenbegeleiding.  De namen van deze leerkrachten worden 
ieder jaar opnieuw aan de leerlingen meegedeeld via een poster die uithangt in de klas.
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E. De klassenraad

De klassenraad heeft 3 functies. In sommige omstandigheden moet de  
toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten  
worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop 
van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde 
van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs  
je krijgt. 

F. Interne beroepscommissie 

De voorzitter van de interne beroepscommissie is advocaat De Lange. 
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een  
definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie neemt 
dan een definitieve beslissing. 

Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing
genomen door de deliberende klassenraad, kan men in de tweede fase van de  
beroepsprocedure naar deze beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert het 
schoolbestuur om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.”

G. CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het 
welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
• het leren en studeren;

• de onderwijsloopbaan;  

• de preventieve gezondheidszorg;  

• het psychisch en sociaal functioneren. 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspra-
ken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover  
geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen 
het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet, in overeenstemming met 
het decreet “Rechtspositie minderjarigen”. De school en het CLB wisselen op contact-
momenten relevante gegevens over jou uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. 
Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-
medewerker. Het CLB noteert de relevante gegevens in je CLB-dossier.
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Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begelei-
dingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij 
voldoende competent bent om zelfstandige keuzes te maken, zet het CLB de begeleiding 
slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar , of 
onvoldoende competent geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instem-
ming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de 
begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingscontract 
van het CLB moet voldoen.

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Ninove Vierwindenstraat 1A,  
9500 Geraardsbergen. Tel.: 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be.  
Webstek: www.clbninove.be

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multi-
disciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het 
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, 
evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de 
regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB 
bekomen.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het  
multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd wor-
den aan het Vrij CLB Ninove. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een  
inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas  
na 1 september overgedragen.

Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders als je nog geen 12 jaar bent of niet com-
petent geacht wordt om dit recht zelfstandig uit te oefenen – binnen een termijn van 
10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige 
school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in 
de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het Vrij CLB Ninove Kluisweg 13,  
9400 Ninove.
 
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van  
de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in 
elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen:  
• bij een overstap naar het buitengewoon onderwijs
• aan de begeleiding van leerplichtproblemen;  
• aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 
 besmettelijke ziekten. 
• bij een niet voor de hand liggende instap in het 1e leerjaar A of B

Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur 
van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een 
bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die 
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2. PARTICIPATIE

a. Schoolraad

In uitvoering van het participatiedecreet van 2 april 2004 werd in het Sint-Catharinacollege 
een schoolraad opgericht. Deze raad waarin vertegenwoordigers van de ouders, de  
personeelsleden, de leerlingen en lokale gemeenschap zetelen geeft advies aan en overlegt 
met het schoolbestuur aangaande alles wat de concrete organisatie van het schoolleven 
betreft. Individuele gevallen worden er evenwel nooit behandeld. Alle briefwisseling voor 
deze raad wordt gericht aan volgend adres :
 Schoolraad
 Sint-Catharinacollege
 Collegestraat 11
 9500 Geraardsbergen

b. Oudercomité

Wie het lidgeld betaalt voor de oudervereniging, kan deel uitmaken van het oudercomité 
dat regelmatig samenkomt met de directeur om de belangen van de ouders, leerlingen en 
school te bespreken. In de schoot van dit comité worden ook de standpunten voorbereid 
en geëvalueerd die de vertegenwoordigers van de ouders innemen in de participatieraad.
Briefwisseling voor het oudercomité wordt gericht aan de voorzitter.
 p/a Sint-Catharinacollege
 Collegestraat 11
 9500 Geraardsbergen

c. Leerlingenraad

In het College bestaat er een leerlingenraad voor de leerlingen van de Collegestraat alsook 
een voor Maria-Jozef. Elke klas mag zijn vertegenwoordiger kiezen.  De leerlingenraad 
kan adviseren over alle aangelegenheden die voor leerlingen belangrijk zijn en mag ook 
zelf initiatieven nemen zoals bijvoorbeeld milieuwerking op school, organisatie van vorm-
ingsdagen, activiteiten rond Broederlijk Delen.

d. Het medezeggenschapscollege

Dit college is samengesteld uit 4 geledingen: ouders, leerlingen, personeelsleden en 
afgevaardigden van de lokale gemeenschap.  Elke school van de scholengemeenschap 
stuurt afgevaardigden voor elk van deze geledingen.  Het medezeggenschapscollege 
bespreekt en overlegt met de inrichtende machten van de scholengemeenschap, Voorzitter 
van dit College is mevrouw Wynant.

verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts 
van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die 
beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste 
van je ouders.”
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3. JAARKALENDER

1. Hervatting der lessen: maandag 2 september 2013

2. Allerheiligenvakantie: van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2013

3. Schorsing der lessen voor de klassenraden: 
  woensdag 18 december 2013
  donderdag 19 december 2013

4. Kerstvakantie:  van zaterdag 21 december 2013 tot en met 
  zondag 5 januari 2014

5. Krokusvakantie: van zaterdag 1 maart tot en met zondag 9 maart 2014

6. Vrije dag 
 in 2e trimester: vrijdag 2 mei 2014

7. Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: 

  vrijdag 14 maart 2014

8. Paasvakantie :  van zaterdag 5 april tot en met maandag 21 april 2014

9. Vrije dagen 
 in het 3e trimester: donderdag 1 mei 2014
  donderdag 29 mei 2014 (O.L.H. Hemelvaart)
  vrijdag 30 mei 2014
  maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag)

10. Schorsing der lessen voor de klassenraden: 
  maandag 23 juni 2014
  dinsdag 24 juni 2014
  woensdag 25 juni 2014
  donderdag 26 juni 2014

11. Laatste schooldag: vrijdag 27 juni 2014
uitdeling der rapporten

Voor verdere gegevens verwijzen wij naar de gedetailleerde schoolkalender 
die de leerlingen ontvangen.
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4. INSCHRIJVINGSBELEID

Toelichting bij het nieuw Vlaams decreet

Door een nieuw Vlaams decreet op het inschrijvingsrecht, zullen de inschrijvingen voor 
volgend schooljaar (2013-2014) in het secundair onderwijs iets anders verlopen dan 
voorheen. De maatregelen hebben alleen betrekking op de leerlingen die overstappen van het 
6de leerjaar basisonderwijs naar het 1ste leerjaar secundair onderwijs, niet op leerlingen die 
ingeschreven worden voor het tweede leerjaar of hoger.

De nieuwe regels gelden voor alle secundaire scholen in Geraardsbergen.

In het gewoon onderwijs komst er een meer uitgebreide voorrangsregeling. In Geraardsbergen 
zal de inschrijvingsperiode nu verlopen in 3 deelperiodes. Wie zich inschrijft in een vroegere 
deelperiode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere.
De 3 periodes zijn
- 1 - 14 maart
 Alleen voor  broers en zussen
   kinderen van personeelsleden
- 15 - 28 maart
 Voor alle kinderen (inschrijving volgens sociale kenmerken)
- Vanaf 29 maart
 Voor alle kinderen

Info en inschrijvingen

Tijdens de schoolmaanden:
- Belangrijk inschrijvingsmoment: Infoavond vrijdag 3 mei vanaf 18.30u
- Elke weekdag van 8.30u tot 12u en 14u tot 18u
Van 1 tot en met 12 juli:
- Elke weekdag van 9.30u tot 12u en 14u tot 18u
Van 5 tot en met 30 augustus:
- Elke weekdag van 9.30u tot 12u en 14u tot 18u
- Elke donderdagavond van 18u tot 20u

Alle inschrijvingen gebeuren via de vestiging in de Collegestraat.

Gelieve bij uw inschrijving mee te brengen:
- getuigschrift basisonderwijs
- identiteitskaart (of SIS-kaart)
- rapport laatste schooljaar
- oriënteringsadvies van de basisschool (BaSo-zorgfiche)
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5. ADMINISTRATIEF DOSSIER VAN DE LEERLING

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand 
van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug 
mogelijk over de juiste gegevens beschikken.
 
Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het 
secretariaat: 
• het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt  behaald,  
 het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie); 
• een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of  
 je SIS-kaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard.
 
Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak 
met de directeur of haar afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde  
documenten.

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt 
te organiseren. Wat de leerlingenadministratie betreft, heeft de school een wettelijke basis 
om je gegevens te verwerken. Jouw uitdrukkelijke instemming is dan ook niet vereist. 
Wat de gegevensverwerking in het kader van de schoolinterne leerlingbegeleiding betreft, 
heeft de school jouw instemming wél nodig. Meer informatie over onze schoolinterne 
leerlingbegeleiding vind je elders in dit schoolreglement.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 
gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat 
gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders.  

6. BIJ WIE KAN JE ALS LEERLING TERECHT ALS JE HET MOEILIJK HEBT.

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil het College je helpen 
je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij de directeur, de adjunct 
directeur, de leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de leerlingenbegeleiding 
is er om je verder te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke 
principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we 
je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen 
genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders 
te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor 
jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.
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Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.

In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben 
een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt,
maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, 
wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht 
is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-
medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante 
informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider 
niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij 
te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel 
leerlingenbegeleiding toegang.

Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen 
in het dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we van jou 
verkregen en die we noteerden  in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms 
noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier 
steeds over informeren.

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school 
samen in de cel leerlingenbegeleiding. Regelmatig bespreken we in deze vergadering de 
moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen 
met de CLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren 
verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd 
bereid om dit met jou te bespreken.

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat 
noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook 
zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden 
geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgen.
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7. SAMENWERKING MET DE POLITIE

Tussen het Sint-Catharinacollege en de politiezone Geraardsbergen - Lierde is een  
convenant ondertekend dat moet helpen te voorkomen dat in de school of in schoolver-
band wettelijke  strafbare feiten worden gepleegd, dat moet leiden tot samenwerking 
om dergelijke feiten op te helderen en om eventuele slachtoffers op te vangen en te  
beschermen. Tevens heeft het convenant tot doel een betere aanpak te bevorderen van  
spijbelen.

8. VERZEKERING

De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op  school en op de weg van en naar school 
enkel voor lichamelijke letsels.

De stoffelijke schade wordt in geen enkel geval door de schoolverzekering gedekt.

Om van de schoolverzekering te kunnen genieten moet elk ongeval binnen de  
24 uren worden meegedeeld aan het secretariaat. Formulieren voor aangifte van schoolon-
gevallen zijn te verkrijgen op het secretariaat.

Bij de berekening van haar tussenkomst in ziekenhuisverpleging en andere medische 
kosten, zal de schoolverzekering rekening houden met de terugbetaling door een 
mutualiteit of een andere verzekering of bijstandsorganisme.

Gelieve na eerst  ZELF de onkostennota’s te hebben voldaan, ons te laten  
geworden :
• het genezingsgetuigschrift
• een attest van tussenkomst van de mutualiteit, vergezeld van de originele onkostennota’s, 

waarvoor de mutualiteit geen of slechts een gedeeltelijke tussenkomst voorziet.
• Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit, uw volledige staat van onkosten door 

u ondertekend en vergezeld van de originele bewijstukken.
• Het nummer van uw financiële rekening waarop de vergoeding gestort mag  

worden.

Voor een ongeval op de stageplaats zijn de leerlingen verzekerd door de arbeidsongeval-
lenverzekering van de school.
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9. VRIJWILLIGERS

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers 
tewerkstellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten 
gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen 
en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een 
organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement  
ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het 
schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

Organisatie 

Vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid, Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen
 
Maatschappelijk doel: opvoeding en vorming van de jeugd in christelijke geest door het 
inrichten, besturen en steunen van vrij katholiek onderwijs van alle niveaus en van alle 
voorzieningen en activiteiten die hiermee gepaard gaan.  Het behoud van het katholiek  
confessioneel karakter van dit doel, naar de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid 
is een essentiële voorwaarde van deze maatschappelijke overeenkomst.

Verzekeringen 

Verplichte verzekering 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de  
organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC onder het 
polisnummer 31551180. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke
schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het  
vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd 
afgesloten bij KBC onder het polisnummer 31551180. De polis ligt ter inzage op het  
schoolsecretariaat.

Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen 
enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
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Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.  Deze bepaling richt zich vooral 
tot vrijwillers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de 
Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwillergs in contact komen 
met vertrouwelijke informatie.  Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen, is deze 
bepaling in beginsel niet van toepassing.

10. NUTTIGE ADRESSEN

Het Sint-Catharinacollege heeft 2 vestigingsplaatsen
 Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen, Tel. (054) 41 24 37
  Fax (054) 41 16 28
 Boelarestraat 1, 9500 Geraardsbergen, Tel. (054) 41 36 52
  Fax (054) 42 23 08
 E-mailadres: College@unicall.be

 Webstek: www.sintcatharinacollege.be
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BIJLAGE 1

Lijst van de op school beschikbare medicijnen

Eau de Mélisse des Carmes Boyer 

Reparil Gel

Flamazine

Iso-Betadine
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