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PEDAGOGISCH PROJECT – BUITENGEWOON
SECUNDAIR ONDERWIJS LEVENSLUST
Levenslust is een school voor Buiten-Gewoon onderwijs.
We zijn een school met een vrijzinnige, niet confessionele, maar bovenal
democratische visie, die beantwoordt aan de universele verklaring van de rechten van de mens
en vooral de rechten van het kind.
We willen jongeren vormen met een gevoel van eigenwaarde, die in het opvoedingsproces niet
met elkaar vergeleken worden, maar in hun eigenheid gerespecteerd worden.
Dit wil zeggen:
- dat de leerling belangrijker is dan de leerstof
- dat elke leerling een gesprek waard is
- dat we de leerling zolang als nodig zullen begeleiden en helpen
- dat we extra oog, tijd en zorg hebben voor leerlingen die het emotioneel en/of thuis
moeilijk hebben
Jongeren die een opleiding volgen in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, worden
op hun maat opgeleid tot tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.
We zorgen voor het extra duwtje in de rug dat ze hiervoor nodig hebben. We doen dit door
onze specifieke begeleiding tijdens hun leerproces.
Door onze aanpak op maat van de jongere proberen we de prestaties van onze leerlingen te
verhogen. Doelstelling is om elke leerling op zijn ritme en niveau te laten werken en functioneren.
Daarnaast leggen we de nadruk op de mens als lid van de maatschappij. Dit trachten we te
doen door de beroepsopleiding werkplaatsschrijnwerker en grootkeukenmedewerker en de
duaal opleiding medewerker fastfood, aan te bieden. De stages in de kwalificatiefase en
integratiefase moeten hen met de realiteit van het arbeidsmilieu confronteren.
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EEN DEMOCRATISCH WERKENDE SCHOOL .... MET
DUIDELIJKE AFSPRAKEN

A.

ONZE SCHOOL

1.

SCHOOLTEAM

Ons schoolteam bestaat uit heel wat mensen: mensen die onderwijs verstrekken, de leerlingen,
de ouders..., daarnaast zijn er ook officiële organen zoals een schoolraad, het C.L.B.
De lijst met de namen van directie, leerkrachten, het adres van het begeleidend C.L.B. vind je
hier bijgevoegd (bijlage 1).

2.

DE INRICHTENDE MACHT

Onze school behoort tot de VZW Levenslust. De raad van bestuur van VZW Levenslust is onze
Inrichtende Macht. Het dagelijks bestuur van de VZW wordt verzorgd door het directieteam
onder leiding van de algemene directeur Mevr. Else De Wachter.
De inrichtende macht:
V.Z.W. Levenslust
Scheestraat 74
1750 Sint-Martens-Lennik
Op het lokale niveau wordt de school bestuurd door de directie, Mr. Filip Helleputte. Hij wordt
daarin bijgestaan door de schoolraad. Deze schoolraad bestaat uit:
-

De directie (raadgevende stem)

-

De afgevaardigde leerkrachten

-

De afgevaardigde ouders

-

De afgevaardigden uit de socio-culturele omgeving

(In bijlage 2 en 3 vind je de samenstelling van de raad van bestuur en van de schoolraad)
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3.

STRUCTUUR VAN BUSO LEVENSLUST

3.1. Verblijfsmogelijkheden:
Extern verblijvend en extern niet verblijvend in het MFC.
3.2.

Contactgegevens:
Directeur: Mr. Filip Helleputte

Secretariaatsmedewerkers:

Scheestraat 74

Els Van Buggenhout: 02/568.11.08

1750 Sint-Martens-Lennik

Eddy Tonnelier

02/568.11.05

Els Mot

filip.helleputte@levenslustvzw.be

Leerlingenbegeleiding:
Karlien De Cock –
karlien.decock@levenslustvzw.be

4.

URENPAKKET BEROEPSGERICHTE VORMING

Observatiefase (max.
1 jaar):

16u. praktijk

Opleidingsfase (min. 2 grootkeukenmedewerker,
jaar):
werkplaatsschrijnwerker

22u. praktijk

Kwalificatiefase (min. grootkeukenmedewerker,
2 jaar):
werkplaatsschrijnwerker

22u. praktijk

5.

URENPAKKET ALGEMENE EN SOCIALE VORMING
1ste jaar

Opleidingsfase (min. 2 jaar)

Kwalificatiefase (min. 2 jaar)

2u.

Levensbeschouwelijke
vakken

2u.

Levensbeschouwelijke
vakken

2u.

Levensbeschouwelijke
vakken

6u.

Taal

3u.

Taal

9u.

GASV

4u.

Rekenen

2u.

Rekenen

2u.

Maatschappelijke
Vorming

3u.

Maatschappelijke
Vorming

2u.

Lichamelijke Opvoeding

2u.

Lichamelijke
Opvoeding

2u.

Lichamelijke
Opvoeding

3u.

Creatieve Activiteiten

1u.

Creatieve Activiteiten
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6.

URENPAKKET DUAAL: MEDEWERKER FASTFOOD
Kwalificatiefase ( 2 jaar)

Integratiefase ( 1 jaar)

2u.

Levensbeschouwelijke vakken

2u.

Levensbeschouwelijke vakken

2u.

Lichamelijke Opvoeding

2u.

Lichamelijke Opvoeding

2u.

Trajectbegeleiding

4u.

Trajectbegeleiding

2u.

GASV

2u.

GASV

2u.

BGV

2u.

BGV

30u.

Werkplekleren

30u.

Werkplekleren
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B.

SAMEN MAKEN WE HET…

1.

ENGAGEMENTSVERKLARING

Als ouders hebben jullie allicht hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en
opvoeding van uw kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te
maken, maar in ruil verwachten wij de volle steun van de ouders. Daarom maken we in
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Op die manier weten we
duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
1.1. Engagement in verband met contact met de ouders
We willen u op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we
schriftelijk via agenda, via rapporten, via telefonische contacten, …
We organiseren ook drie individuele oudercontacten. Deze gaan dit schooljaar door op
donderdag 24 oktober 2019, 20 februari 2020 en donderdag 25 juni 2020. Hiervoor wordt
u schriftelijk uitgenodigd. Indien u op één van de oudercontacten niet aanwezig kan zijn, kan u
telefonisch contact opnemen met de betreffende leerkracht of een nieuwe afspraak maken.
Indien er zich op andere momenten problemen voordoen, wordt u door de directeur, leerkracht
of zorgverantwoordelijke uitgenodigd voor een gesprek in de school.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak van uw kind dan kan u
steeds zelf een afspraak maken met de school. U neemt hiervoor telefonisch contact op met het
secretariaat om een afspraak vast te leggen.
Wij verwachten in elk geval dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te
werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodiging tot contact. Wij
engageren ons om samen met u een geschikt moment hiervoor vast te leggen. Wanneer uw kind
een nota krijgt, verwachten wij van u steeds een handtekening als controle dat u hiervan op de
hoogte bent.
1.2. Engagement omtrent regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
In verband met “afwezigheden” kan u al heel wat lezen in ons schoolreglement op pagina
12,13,14 en 15. Wij verwachten dan ook dat uw kind dagelijks en op tijd aanwezig is. Indien
uw kind niet aanwezig kan zijn, verwachten wij van u dat u ons ten laatste 10 min na aanvang
van de lessen (8u35/12u55) verwittigt.
Indien dit niet gebeurt en wij u zelf niet kunnen bereiken, zal de school de nodige stappen
ondernemen. Spijbelen en problematische afwezigheden worden door de school samen met het
CLB van nabij opgevolgd. De school is verplicht om vanaf 5 13, 14 en 15. Wij verwachten dan
ook dat uw kind dagelijks en op tijd aanwezig is om 8u25 halve dagen ongewettigde
afwezigheid, het CLB in te schakelen. Aan deze begeleiding kan u zich als ouders niet
onttrekken. Dit geldt ook voor het insturen van een “dossier problematische afwezigheden” naar
het Departement Onderwijs.
Wij engageren ons om “problematische afwezigheden” op een correcte manier aan te pakken
zodat wij een voortijdig afhaken van uw kind kunnen vermijden. Wij verwachten van jullie dan
ook de nodige steun en medewerking.
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1.3. Vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder andere in dat we gericht de evolutie van uw
kind volgen. We doen dit door het werken met een individueel handelingsplan. Via een
individuele aanpak worden de competenties van uw kind nauwkeurig ontwikkeld en opgevolgd.
Ook sociale en emotionele aspecten worden hierin opgenomen.
Wanneer uw kind, naast de aanpak binnen de klas, nood heeft aan een bijkomende, gerichte
individuele begeleiding worden onze logopediste, de leerlingbegeleider en/of het CLB
ingeschakeld. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder andere in dat we gericht de
evolutie van uw
Wij verwachten van u dat u rond de begeleiding van uw kind ingaat op onze vraag tot overleg
en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
Uw kind kan ook in aanmerking komen voor een schoolvervangend programma. Dit wordt
besproken met de leerling, directie, ouders en eventuele begeleiders en/of CLB.
Joert Is een langdurig schoolvervangende dagbesteding voor jongeren uit het secundair
onderwijs die geen aansluiting meer vinden in het reguliere onderwijs of die voltijds
onderwijstraject niet meer aankunnen. Een terugkeer naar een regulier onderwijstraject is niet
de hoofddoelstelling. Binnen Joert wordt gewerkt naar het realiseren van een alternatief
dagbestedingsprogramma inspelend op de mogelijkheden en interesses van de jongeren.
Oki is een schoolvervangend project voor nog schoolvatbare jongeren uit het secundair
onderwijs. Het zijn jongeren die wegens een schorsing en/of uitsluiting tijdelijk niet naar school
kunnen. Hier wordt gewerkt, in een neutrale en rustige, veilige omgeving, rond herstel. Het is de
bedoeling via reflectie en het verstevigen van nodige vaardigheden, een terugkeer naar hun
respectievelijke school mogelijk te maken. Indien dit niet haalbaar is, wordt er gewerkt, in
samenwerking met het betreffende CLB, naar heroriëntering naar een andere school of een
alternatief dagbestedingsproject.

1.4. Engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Wij engageren ons ertoe alle kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten dan ook een groot
engagement en consequente houding tegenover de taalregels:
- Op onze school wordt uitsluitend Nederlands gesproken, ook tijdens de speeltijd,
middagpauze, schooluitstappen of reizen die door de school worden georganiseerd.
- Briefwisseling van de school gebeurt uitsluitend in het Nederlands.
- Mondelinge contacten tussen ouders, leerkrachten, begeleiders en directie gebeuren
bij voorkeur in het Nederlands.
- Het zou goed zijn mochten anderstalige ouders er alles aan doen om hun kind in de
vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.
9
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1.5. Reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring door derden zijn toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet
onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de
school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en
onafhankelijkheid
van
de
school
niet
schaden.
Leermiddelen en onderwijsactiviteiten blijven vrij van reclame.
Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad, die
hierover zal adviseren.

2.

KLARE AFSPRAKEN…….. GOEDE VRIENDEN

2.1. Toelatingsvoorwaarden en leerplicht
In principe kan een leerling in onze school worden toegelaten
vanaf het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij of zij de
leeftijd van 13 jaar bereikt, als hij of zij beschikt over een
inschrijvingsverslag (verslag en attest) tot toelating in het
Buitengewoon Onderwijs. Op het attest moeten het niveau, het
onderwijstype en de opleidingsvorm die door onze school worden
ingericht, vermeld staan.
Een leerling wordt toegelaten tot een fase van een opleiding op grond van een gemotiveerde
beslissing van de klassenraad, bijgestaan door het C.L.B.

2.2. Weigering van inschrijving
De school kan een inschrijving weigeren als:
-

de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
de school de veiligheid van de leerling niet kan garanderen;
de leerling definitief uitgeschreven werd uit onze school dit schooljaar, vorig schooljaar
of het schooljaar daarvoor;
de pedagogische eenheid volzet is. De directie en de inrichtende macht bepalen de
maximumcapaciteit.
de leerling in hetzelfde schooljaar naar verschillende scholen op hetzelfde moment wil
gaan.
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2.3.

Weigering, afwijkingen, vrijstellingen en flexibilisering binnen het
curriculum
De ouders van een leerling die ingeschreven is in een opleiding waar voedingsmiddelen worden
verwerkt, moeten, in voorkomend geval, de school onmiddellijk op de hoogte brengen van het
feit dat de medische toestand van de leerling een risico inhoudt op (on)rechtstreekse
verontreiniging van levensmiddelen waarmee de leerling binnen zijn opleiding in contact komt.
Dit kan ertoe leiden dat de school beslist dat de leerling hetzij tijdelijk bepaalde
programmaonderdelen niet mag volgen, hetzij de opleiding in zijn geheel niet langer mag
volgen en naar een andere opleiding moet overstappen (mogelijks zelfs in de loop van het
schooljaar). De gegevens over de medische toestand worden verwerkt onder de
verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. De schooldirecteur en de personeelsleden van de
school die deze gegevens verwerken, zijn gehouden tot geheimhouding. In het geval de leerling
een leerlingenstage loopt of een duale opleiding volgt, brengt de school de stage- of
werkgever op de hoogte, onverminderd de verplichtingen die de leerling als gelijkgestelde
werknemer zelf heeft ten aanzien van het levensmiddelenbedrijf.
2.4. Krachtlijnen m.b.t. extra-murosactiviteiten en leerlingenstages
Aangezien het de bedoeling is om zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen aan de extramurosactiviteiten, nemen zij in principe deel aan alle voor hen bestemde eendaagse extramurosactiviteiten.
Meerdaagse extra-murosactiviteiten: de ouders kunnen voorafgaand en schriftelijk weigeren.
In geval van niet-deelname moet de betrokken leerling niettemin op school aanwezig zijn waar
in aangepaste activiteiten zal worden voorzien.
De school opteert voor blokstages. Voor leerlingen van het 4de jaar duurt de stage 3 weken,
voor leerlingen van het 5de jaar duurt de stage 6 weken(2 x 3 weken). Om met succes te kunnen
slagen, moeten de leerlingen een vereist aantal stage-uren gepresteerd hebben. Bij gewettigde
afwezigheid wordt met de stagecoördinator een inhaalstageplan uitgewerkt. De leerlingen die
stage lopen, worden in het bezit gesteld van het stagereglement van de school of van de
desbetreffende opleiding. Tijdens de stage-uren moet de leerling het stagereglement van de
school evenals de reglementen van de stagegever, voor zover deze op hem betrekking hebben,
respecteren. Er worden geen stages georganiseerd tijdens de vakantieperiodes, tenzij het om
inhaalstages gaat.
Keuze van de stageplaatsen: Alle leerlingen krijgen een stageplaats toegewezen door de
school. Bij de keuze van de stageplaats wordt door de school ook rekening gehouden met de
woonplaats van de leerling-stagiair. Leerlingen die een aan hen toegewezen stageplaats
weigeren of die door bvb. een conflict met de stagegever de stageplaats verlaten, zullen zelf
een andere stageplaats moeten zoeken. De school zal dan deze stageplaats keuren en
eventueel toewijzen.
Doelstellingen van de stage: Kennismaking met het echte bedrijfsleven. Het belang van de
menselijke relaties leren inzien: - tussen de werkgever en de werknemers. - tussen de werknemers
onderling. Ervaring opdoen i.v.m. het arbeidsritme (productiviteit, doelgerichtheid,
doorzettingsvermogen, ...) Theoretische en praktische schoolkennis aanvullen en toetsen aan de
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praktijk. Werkhouding en attitudes toetsen aan de vereisten van het beroep. De leerling krijgt
de kans om zijn kunnen te bewijzen. De stage kan een springplank zijn naar een mogelijke job.
De stages zijn onbezoldigd.
2.5. Afwezigheden
De leerling wordt als regelmatige leerling beschouwd wanneer hij/zij:
- voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de graad waarin het
ingeschreven is;
- het geheel van de opleiding en de vorming binnen de opleiding, werkelijk en
regelmatig volgt;
Uit het voorgaande blijkt dus hoe belangrijk het is om de afwezigheden te wettigen.
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Bij elke afwezigheid wordt de school verwittigd:
- een voorziene afwezigheid wordt vooraf aan de directeur gevraagd door de leerling of door de ouders
- een onvoorziene afwezigheid wordt ’s morgens vóór 8u35 telefonisch gemeld
Bij terugkeer van de leerling worden de nodige attesten afgegeven (binnen de 10 lesdagen).
Reden van afwezigheid
Regel
Wat moet je doen?
Wat dien je in?
Opmerkingen
Maximum 3 opeenvolgende School telefonisch
Er mogen per schooljaar max. 4
Ziekte of ongeval
Verklaring ouders
kalenderdagen
verwittigen vóór 8u35
bewijzen van de ouders ingediend
worden. Vanaf de 5de afwezigheid dien
Meer dan 3 opeenvolgende School telefonisch
je te telkens een doktersattest in, ook al
Doktersattest
kalenderdagen
verwittigen vóór 8u35
ben je maar 1 dag afwezig.
- Begrafenis van
- Overlijdensaanverwant
Vooraf aanvragen aan
bericht
directeur
- Huwelijk van
- Huwelijksaanverwant
aankondiging
Verwittigen in volgorde:
Tijdens
1. stageplaats
stageperiode/werkplekle Vanaf eerste dag
Stage wordt ingehaald na afwezigheid
Medisch attest
2. leerkracht
ren
3. secretariaat
Verklaring ouders +
Wanneer dit vooraf niet werd
Familiale redenen worden
Persoonlijke reden (o.a.
Vooraf aanvragen aan
attest tandarts of bewijs aangevraagd bij de directie dan zal de
niet aanvaard als geldende
bezoek aan tandarts,…)
directeur
van dienst waar je
leerling als problematisch afwezig
reden voor afwezigheid
aanwezig was
beschouwd worden.
- Oproeping van
Vooraf aanvragen aan
de rechtbank
Bewijs van oproeping
directeur
- Familieraad
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2.2.1. Medische attesten
Kan je wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde activiteiten (extra-muros, stages of andere
schoolvervangende activiteiten) of aan de lessen lichamelijke opvoeding dan moet je aan je huisarts
hiervoor een “medisch attest” vragen.
De wettiging gebeurt wanneer je terug op school komt. Ben je langer dan 10 opeenvolgende
lesdagen ziek, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen. Afwezigheden
waarvoor geen wettiging binnengebracht wordt of later dan 10 dagen zullen automatisch een Bcode (problematische afwezigheid) krijgen.
Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, zullen door de school
worden gesignaleerd aan de schoolarts die het best geplaatst is om deze zaak verder op te volgen.
2.2.2 Bijzondere regel
Er is een bijzondere regel als je moslim of joodse leerling bent. Wanneer je ouders vooraf melden
dat je zal deelnemen aan het beleven van één van de volgende feestdagen heb je vrijaf, tenzij
deze op een reeds geplande vrije dag vallen.
-

Moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)

-

Joodse leerlingen: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoeningsdag (1 dag), het
Loofhuttenfeest (4 dagen), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen).

Deze afwezigheid moet nogmaals bevestigd worden door een ondertekend briefje van de ouders.
Zo niet wordt dit als spijbelen beschouwd.
2.2.3. Spijbelen
Als een leerling van school wegblijft en daar geen passende verklaring voor kan geven, zal de
school dat registreren als een problematische afwezigheid, ook al gaat het maar om een halve
dag. De school spreekt de leerling erover aan, verwittigt de ouders en probeert om samen naar
een oplossing te zoeken.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding van de spijbelende leerling. Dat gebeurt ook als
die 5 halve dagen gespreid zijn over het schooljaar.
De school en het CLB gaan op zoek naar de oorzaak van het spijbelen. Zij zoeken samen met de
ouders en de leerling naar een oplossing. Vaak zorgen de school en het CLB voor extra
begeleiding van de leerling en eventueel de ouders, of schakelen zij externe
hulpverleningsdiensten in.
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Als de leerling zonder reden van school blijft of als de leerling of de ouders de begeleiding door
school en CLB en andere hulpverleningsdiensten weigeren, dan kunnen de school of het CLB
verdere stappen ondernemen:
•

•
•

De school kan de politie inschakelen. Afhankelijk van lokale afspraken kan die een
gesprek hebben met de leerling en/of zijn ouders of een spijbelcontract met hen afsluiten.
Als de leerling opnieuw spijbelt, stelt de politie een proces-verbaal (pv) op, dat naar het
parket gaat. Dat kan de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek met de
parketcriminoloog. Het parket kan een hulpverleningstraject voorstellen of een sanctie
opleggen.
Scholen en CLB's kunnen een zorgwekkend dossier opmaken en doorsturen naar het
ministerie van Onderwijs en Vorming, dat maatregelen kan nemen.
Als je kind veel spijbelt, kan je je recht op een schooltoelage verliezen en kan het
ministerie een al uitbetaalde schooltoelage terugvorderen. Als ouder word je niet in alle
gevallen verantwoordelijk gesteld voor het spijbelgedrag van je kind. Of je als ouder
een sanctie krijgt, hangt af van de omstandigheden: het onderscheid tussen onwil en
onmacht is beslissend voor het bepalen van maatregelen voor spijbelaars en hun ouders.
2.3.

Verandering van school

Veranderen van school tijdens het schooljaar kan slechts onder bepaalde voorwaarden. De ouders
brengen de school zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte.
Wanneer een leerling van school verandert, vindt er een overdracht van leerlingengegevens tussen
de betrokken onderwijsinstellingen plaats. Deze overdracht is evenwel gebonden aan een aantal
strikte voorwaarden. Indien u dit wenst, kan u zelf initiatief tot niet-overdracht nemen. In bepaalde
gevallen is er echter sprake van verplichte overdracht:
•

Het aantal problematische afwezigheden

•

De toegekende attestering

•

Een kopie van het verslag of gemotiveerd verslag
2.4.

Dagindeling op school
De lessen worden elke dag gegeven van 8u25 tot 11u55 en van 12u45 tot
16u15. ‘s Vrijdags is er les tot 15u15. Op woensdag eindigen de lessen om
11u55.
Leerlingen die te laat zijn, dienen zich aan te melden op het
schoolsecretariaat.
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Later komen of vroeger vertrekken
Bij onverwachte afwezigheid van een leerkracht kan de directie de leerlingen de toelating geven
om de school vroeger te verlaten (ten vroegste om 15.15 uur). Leerlingen die geen toestemming
hebben om de school vroeger te verlaten, worden opgevangen in de studie.
Indien een vooraf aangekondigde afwezigheid van een leraar moeilijk pedagogisch verantwoord
kan worden ingevuld, kan de directie de leerlingen de toestemming geven om pas tegen het 2de
lesuur (9.05 uur) naar de school te komen. Leerlingen die tegen 8.15 uur naar de school komen,
worden opgevangen in de studie. Indien leerlingen op een ander ogenblik dan het voorziene tijdstip
de school verlaten of één lesuur later mogen komen, wordt dit steeds in de agenda geschreven..

2.5. Vakantieregeling
In bijlage 4 vindt u een overzicht van de vakantiedagen en facultatieve verlofdagen voor het
komende schooljaar.
2.6.

Gedrag

Onze school is een leefgemeenschap. Hier gelden normen en regels om “samen leven” mogelijk te
maken.
Wij lichten dit toe:
-

Wij verwachten van al onze leerlingen een respectvolle houding tegenover andere
leerlingen en het personeel van onze school.

-

Daden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag zijn verboden.

-

Alcohol en drugs zijn verboden. Voor alle leerlingen geldt dat het gebruik, het bezit,
onder invloed zijn, het verhandelen of het dealen van drugs niet toegelaten is op het
schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of tijdens buitenschoolse
activiteiten.
Onderwijspersoneelsleden zijn bij wet verplicht om aangifte te doen bij het parket
als ze “kennis hebben” van dealen. Dealen wordt nl. beschouwd als een aanslag op
iemand zijn leven
Uit “Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol & andere drugs in
de bijzondere jeugdzorg”, 2011, VAD en Steunpunt Jeugdhulp
Ons alcohol- en drugsbeleid kan u terugvinden in bijlage 7.
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-

Vanaf 01/09/2007 geldt een algemeen rookverbod in de school.
Leerlingen die zich hieraan niet houden worden gesanctioneerd en hun
ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Ook de shisha-pen en de
e-sigaret vallen hieronder en zijn dus verboden op onze school.

-

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk indien zij geld of waardevolle
voorwerpen (gsm, tablet, computerspelletjes … ) meebrengen naar
school. Uitlenen aan of ruilen met medeleerlingen gebeurt steeds op eigen
verantwoordelijkheid. Als er verwacht wordt van de leerlingen om geld mee te
brengen, zal dit steeds in de agenda gevraagd worden. Bij verlies of diefstal ervan
kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden!

-

De gsm wordt bij het begin van de lessen in bewaring gegeven op het secretariaat
of bij de dienstdoende leerkracht. De interne leerlingen laten hun gsm in de leefgroep.

-

Het gebruik van energy drinks (Red Bull, Nalu, Monste … ) wordt verboden vanuit
gezondheidsoverwegingen.

-

Wapens allerhande zijn verboden op school!

-

Piercings, juwelen en nagellak worden verwijderd voor de aanvang van de
praktijklessen Grootkeukenmedewerker.

-

We eisen van onze leerlingen dat zij elke dag een boekentas, hun agenda en
boterhammen meebrengen naar de school!

-

Iedere leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een schoolagenda. Als school
hechten wij veel belang aan een duidelijke communicatie tussen de school en ouders.
Na elke les (of lesblok) geeft de leerkracht een quotering op: INZET / GEDRAG
(ASV) en INZET / GEDRAG / ORDE (BGV + LO). Deze quotering geeft enkel het
gedragsmatig functioneren van de leerling weer. We houden nog geen rekening met
de resultaten die de leerling behaalde. Dit gebeurt wel op het rapport waar naast
attitudes en inzet ook de resultaten van de leerling weergegeven worden. Aan de
hand van de cijfers in de agenda kan je echter wel zien hoe de leerling zich
gedraagt in de lessen. Wij verwachten dan ook dat de agenda elke dag door een
ouder/opvoeder ondertekend wordt. Deze agenda is gratis (Bij een eerste
beschadiging of verlies wordt er 5 euro aangerekend, bij een 2de vervanging wordt
er 8 euro betaald. De nieuwe agenda wordt vanaf 01/09 opnieuw ingevuld. De
leerling krijgt hiervoor de tijd die afgesproken wordt met de directeur).
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-

Kussen en andere intimiteiten kunnen niet tijdens de schooluren.

-

Weglopen: wanneer uw zoon of dochter na één uur niet gevonden is of niet uit eigen
beweging teruggekeerd is, zal de school de politie inschakelen. De ouders zullen
hiervan op de hoogte gebracht worden. Uw zoon/dochter zal hiervoor een sanctie
krijgen in de school.

2.7. Medicatiebeleid
Vanuit het Departement Onderwijs kreeg de school richtlijnen rond medicatie. Leerkrachten mogen
uit zichzelf geen medicijnen toedienen. Ouders moeten hiervoor eerst de toelating geven.
Wat wordt er van de ouders verwacht?
2.7.1. Voor leerlingen- niet verblijvend in een MFC
Uw kind is ziek en…
de dokter heeft medicijnen voorgeschreven die je alleen
kan verkrijgen als je een voorschrift van de dokter hebt
(bv. antibiotica, risperdal, rilatine,…)

Wat doe je?
Je laat “een attest
medicijnen” invullen door
je dokter.

1. de dokter heeft medicijnen voorgeschreven die je Je vult zelf als ouder “het
kan verkrijgen zonder voorschrift (bv.
attest medicijnen” in.
pijnstiller,…)
2. als ouder geef je zelf medicijnen mee met je kind
naar de school (bv. hoestsiroop, keeltabletten,…)
Bij aanvang van het schooljaar zullen wij een aantal van deze attesten toesturen. U vindt een
voorbeeldattest in bijlage 5.
2.7.2. Voor leerlingen- verblijvend in een MFC
De soort medicatie, hoeveelheid en tijdstip wordt ons gemeld via de verpleegdienst van het MFC.
2.8. Onderwijs aan huis voor zieke kinderen
Indien uw kind voor langere tijd ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval (21
kalenderdagen) heb je onder de volgende voorwaarden recht op 4 lesuren tijdelijk onderwijs aan
huis (TOAH):
•

Je bent ingeschreven als regelmatige leerling in het voltijds secundair onderwijs en de
afstand tussen de school( School Buitengewoon Secundair Onderwijs) en je woonplaats
bedraagt niet meer dan 20 km.
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•

U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij de schooldirectie. Bij de aanvraag is een
medisch attest gevoegd waaruit blijkt dat uw kind onmogelijk naar school kan gaan, maar
wel onderwijs mag krijgen.

2.9. Recht op synchroon internetonderwijs (SIO) georganiseerd door Bednet
Wanneer uw zoon of dochter aan de voorwaarden voldoet en recht heeft op deze ondersteuning
zal u op dit recht worden gewezen.
Bednet kan enkel SIO organiseren in die situaties die aan de criteria voldoen. Daarnaast behoudt
het recht om SIO niet op te starten of stop te zetten als deze niet bijdraagt tot een constructieve
onderwijssituatie voor de betrokken leerling.
1. De leerling is door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig,
niet in staat om onderwijs te volgen in de eigen school.
2. De leerling is een regelmatige leerling.
3. SIO moet geschikt zijn om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de
leerling. De leerling is in staat om via SIO de lessen te volgen in interactie met de klas.
Het doel van SIO moet er uit bestaan om de leerling opnieuw les te laten volgen in de
klas. SIO is geen permanent alternatief voor onderwijs. SIO kan bijvoorbeeld ook niet
ingezet worden voor leerlingen die binnen het Permanent Onderwijs Aan Huis vallen
(POAH).
4. Het gebruik van SIO is verenigbaar met de medische behandeling van de leerling. De
ouders brengen de behandelende arts op de hoogte, de school informeert de CLB-arts.
De school beschikt over een geldig medisch attest dat de afwezigheid wegens ziekte,
moederschapsrust of ongeval verantwoordt.
5. Motivatie en betrokkenheid van zowel de leerling, ouders als van de school, het CLB en
andere partners is noodzakelijk.
6. De leerling zal in voldoende mate effectief gebruik (exclusief voorbereidingstijd) maken
van SIO omwille van ziekte, moederschapsrust of ongeval.
a) Langdurig afwezig omwille van ziekte, moederschapsrust of ongeval
• minstens 4 lesweken effectief gebruik
• Bij een geplande operatie en bij moederschapsrust is het
aangewezen om de aanvraag zo snel mogelijk te doen, bij
voorkeur 5 lesweken voorafgaand aan de ingreep/de bevalling.
b) Veelvuldig afwezig wegens chronische ziekte
• Minstens 4 lesweken effectief gebruik gedurende een schooljaar
• volgens vast schema of verbonden aan acute ziekteperiodes
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C.

WE BEGELEIDEN ONZE LEERLINGEN

1.

BEGINSITUATIE EN DIAGNOSE: WAAR START ONS TEAM DE BEGELEIDING?

Na de inschrijving van je kind in onze school probeert ons begeleidingsteam zo snel mogelijk de
opvoedingsbehoeften van het kind te bepalen, vertrekkend van gegevens over het leren, gedrag,
ontwikkeling …
Hierbij maakt men gebruik van observaties, taken, toetsen, gesprekken en het opvragen van
informatie in de vroegere instelling of school.

2.

SPECIALE LEERLINGENBEGELEIDING: HOE BEGELEIDEN WIJ JE KIND?

Op klassenraden wordt bepaald welk doel we willen bereiken met je kind binnen een bepaalde
periode en hoe we hierbij tewerk zullen gaan. Bij belangrijke beslissingen worden naast de ouders
ook indien nodig de personen die voor je kind instaan in het internaat betrokken.

3.

EVALUATIE: WAT HEBBEN WE BEREIKT?

De evaluatie is een proces dat loopt van de eerste tot de laatste dag van het schooljaar. Er worden
twee grote luiken geëvalueerd: ASV en BGV. De beoordeling voor beide luiken wordt uitgedrukt
in punten. Om te kunnen slagen moet over het ganse schooljaar minimaal 50% behaald worden.
De attitudes (gedrag, zelfstandigheid, samenwerking…) worden beschreven in woorden.
•

In het observatiejaar worden de basisvaardigheden van de twee opleidingen (HOUT en
GKM) uitvoerig geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de keuze voor de toekomstige
opleiding aangeraden, rekening houdend met de aanleg van de leerling.

•

In het tweede en het derde jaar van elke opleiding volgt op het einde van het schooljaar
een overgangsproef. BGV (65% opgesplitst in 75% dagelijks werk en 25%
overgangsproef) + ASV (35%)

•

In het vierde jaar van elke opleiding wordt eveneens een overgangsproef gemaakt en
gaan de leerlingen 3 weken op stage. BGV (70% opgesplitst in dagelijks werk 60% +
overgangsproef 20% + stage 20%) + ASV (30%)

•

In het vijfde jaar van elke opleiding wordt een kwalificatieproef gemaakt en gaan de
leerlingen 6 weken op stage. BGV (70% opgesplitst in dagelijks werk 45% +
kwalificatieproef 25% + stage 30%) + ASV (30%)

•

In elk jaar is een programma vooropgesteld voor het ganse schooljaar. Onafgewerkte
programma’s of problematische afwezigheden kunnen de overgang negatief beïnvloeden.

20
BuSO Levenslust

Schoolreglement 2020-2021

Duaal: de evaluatie gebeurt door de klassenraad, de directie, de trajectbegeleider en de mentor
(leermeester op de werkplek). Zowel de werkcomponent als de schoolcomponent wordt
geëvalueerd.

4.

HOE HOUDEN WE ELKAAR OP DE HOOGTE?

Samen werken we aan de opvoeding van het kind. In het belang daarvan is het nodig dat we
elkaar zo goed mogelijk op de hoogte houden. Je hebt als ouder het recht om geïnformeerd te
worden over de begeleiding en de vorderingen.
4.1. Rapport
Voor het observatiejaar en de opleidingsfase (2e en 3e jaar) wordt er 5 maal per jaar een
schoolrapport gemaakt. Voor de kwalificatiefase (4e en 5e jaar) en duaal wordt er 3 maal per
jaar een schoolrapport gemaakt.
Indien u als ouder vragen heeft over het rapport kan je steeds contact opnemen met de school.
4.2. Mededelingen aan de ouders/opvoeders
Informatie over de school en instelling verneemt u geregeld via brieven of de klasagenda.
4.3. Oudercontacten
Drie maal per jaar nodigt de school de ouders uit op een oudercontact met de leerkrachten van
onze school.
Hierbuiten kan steeds een afspraak gemaakt worden met de directie, leerlingenbegeleiding en/of
de leerkrachten om een gesprek te voeren over je kind. Wij spelen graag kort op de bal en zijn
bij eventuele vragen altijd bereikbaar.

5.

BEELDMATERIAAL

Wanneer er in de loop van het schooljaar beeldmateriaal van uw zoon/dochter wordt genomen
dat gebruikt zal worden voor propagandadoeleinden in verband met de school zal hiervoor steeds
uw toelating gevraagd worden.

6.

NALEVEN VAN HET WERKPLAATSREGLEMENT

In de lessen beroepsgerichte vorming dienen onze leerlingen het werkplaatsreglement strikt na te
leven. Wanneer dit niet gebeurt kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden bij een
eventueel werkongeval. Indien u akkoord bent met het schoolreglement, bent u automatisch akkoord
met het werkplaatsreglement.
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7.

SANCTIONERING VAN DE STUDIES

De leerling die slaagt in het 5de jaar van de beroepsschool ontvangt een getuigschrift afhankelijk
van de gevolgde opleiding. Aan de leerling die niet in aanmerking komt voor het behalen van een
getuigschrift wordt een attest uitgereikt. Dit kan zijn:
- een attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden
uit het opleidingsprofiel die verworven zijn.
- een attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.
De toekenning van het getuigschrift steunt op:
- de evaluatie van het dagdagelijkse werk en houding gebeurt door de klassenraad
- een kwalificatieproef
- stages
Schematische weergave van de certificering en de mogelijke getuigschriften en attesten in
opleidingsvorm 3 in de kwalificatiefase.
STAP 1:
Klassenraad

STAP 2:
Kwalificatiecommissie

STAP 3:
Certificering kwalificatiefase
door Klassenraad

Leerling wordt toegelaten
door de klassenraad tot de
kwalificatieproef

Kwalificatiecommissie geeft
advies aan de klassenraad
na de kwalificatieproef

Leerling krijgt van de
klassenraad ofwel:
- een getuigschrift van de
opleiding.
- een getuigschrift van
verworven competenties
voor een afgerond
geheel binnen een
opleiding.
- een attest van
verworven
bekwaamheden uit het
opleidingsprofiel die
verworven zijn.
- een attest
beroepsonderwijs: dit
attest vermeldt alleen
de periode van
lesbijwoning.
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Leerling wordt niet
toegelaten door klassenraad
tot kwalificatieproef

8.

Leerling krijgt van de
klassenraad een attest
beroepsonderwijs: attest
vermeldt alleen de periode
van lesbijwoning.

JE KIND HEEFT RECHT OP EEN EERLIJKE BEOORDELING.

Als je de beslissing van de klassenraad of de kwalificatiecommissie niet aanvaardt, kan je ten
laatste de derde werkdag na de uitreiking van de rapporten je bezwaren bekend maken.
Dit kan via een persoonlijk onderhoud met de directie. Tijdens dit onderhoud kan je inzage krijgen
in het dossier van je kind en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen
beslissing.
Indien dit niet volstaat bestaat de mogelijkheid om een herzieningsprocedure te beginnen bij de
beroepscommissie van de school.

9.

LEERLINGENRAAD

Onze school streeft naar een democratische aanpak vandaar dat wij een leerlingenraad oprichten.
Door inspraak van onze leerlingen bevorderen wij een beter schoolklimaat.
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D.

MAATREGELEN BIJ SCHENDING VAN LEEFREGELS
goede samenwerking tussen leerling, ouders en personeel van de school is een
noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren van de leerling op school. Indien
deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school maatregelen
nemen. De maatregelen worden steeds besproken in overleg met de directie.
Om dit te verduidelijken voor onze leerlingen Een maken we gebruik van een
sanctioneringsbeleid (zie bijlage 6).

Opgelet: Bij het al dan niet opzettelijk toebrengen van schade moet deze sowieso
vergoed worden, ongeacht eventueel andere sancties.

1.

MAATREGELEN ANDERE DAN TUCHTMAATREGELEN

1.1. Wanneer?
Deze maatregelen gelden wanneer de handelingen van de leerling de leefregels schenden zonder
een gevaar of ernstige belemmering te vormen voor:
-

het normale onderwijsgebeuren
de fysieke of psychische integriteit en veiligheid van onze schoolbevolking
van personen waarmee de leerling in het kader van stage of andere vormen van
werkplekleren mee in contact komt

1.2. Wat?
Deze maatregelen kunnen aan de leerling bepaalde voorzieningen ontzeggen of bepaalde
verplichtingen opleggen. Mogelijks wordt een gedragscontract opgemaakt. De leerling wordt
hierbij nog steeds opgevangen op school. Het kan gaan om bijvoorbeeld:
-

de waarschuwing en/of vermaning
de straftaak: extra schriftelijke- en/of praktijktaak
verwijdering uit de klas: de leerling meldt zich bij de crisisopvang of op het
secretariaat
- het niet deelnemen aan gezamenlijke ontspanningsmomenten (speeltijden)
- een weigering tot deelname aan een schooluitstap of -reis
- max. 1 lesdag vervangen van de geplande onderwijsactiviteiten door andere
activiteiten
- time-out
- ….
1.3. Door wie opgelegd?
Alle personeelsleden van onze school en personen die op de leerling toezicht uitoefenen kunnen
daartoe, onder het gezag van de directeur, de gepaste maatregelen nemen.
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2.

TUCHTMAATREGELEN

2.1. Wanneer?
Indien de handelingen van de leerling een gevaar of ernstige belemmering vormen voor:
-

het normale onderwijsgebeuren
de fysieke of psychische integriteit en veiligheid van onze
schoolbevolking
- van personen waarmee de leerling in het kader van stage of
andere vormen van werkplekleren mee in contact komt
Daaronder vallen overtredingen zoals het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen, het
opzettelijk overtreden van essentiële veiligheidsregels, het opzettelijk blijven storen van de lessen
en activiteiten, het opzettelijk toebrengen van schade of het plegen van diefstal, drugs,
(cyber)pesten…
2.2. Wat?
Er zijn 2 maatregelen die het statuut tuchtmaatregel dragen, nl. de preventieve schorsing en de
definitieve uitsluiting.
De leerling wordt bij beide het recht ontnomen om deel te nemen aan les- en andere
onderwijsactiviteiten (ook evaluaties).
De betrokken personen kunnen een vraag stellen naar opvang, ofwel wordt hierop ingegaan en
worden er afspraken rond de opvangvoorwaarden gemaakt, ofwel wordt de vraag schriftelijk en
gemotiveerd geweigerd.
2.3. Preventieve schorsing
Een preventieve schorsing kan maximaal 10 opeenvolgende lesdagen bestrijken. Dit kan indien
schriftelijk gemotiveerd, verlengd worden met maximaal 10 opeenvolgende lesdagen.
Deze schorsing is een bewarende maatregel met een dubbel doel:
1. de leerling verwijderen uit het onderwijsgebeuren zodat opnieuw een veilig en
rustig schoolklimaat wordt gecreëerd.
2. de nodige tijdsruimte voorzien om een tuchtonderzoek te voeren en een
tuchtdossier samen te stellen.
Deze schorsing kan (onmiddellijk) in de loop van de betrokken lesdag ingaan, nadat de
betrokkenen hiervan op de hoogte worden gesteld. Het is een signaal dat een tuchtmaatregel
kan volgen. De uitkomst van het tuchtonderzoek kan tweeledig zijn:
1.

er volgt geen verdere tuchtmaatregel

2.

er volgt een tuchtmaatregel
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2.4. Tijdelijke uitsluiting/tucht
Omvat minimaal één tot maximaal 15 opeenvolgende lesdagen.
2.5. Definitieve uitsluiting/tucht
Bij een beslissing tot definitieve uitsluiting zijn er 2 mogelijkheden:
1.

kan onmiddellijk ingaan tijdens het schooljaar. De leerling blijft dan
ingeschreven in de school in afwachting dat een andere school gevonden wordt.
De school zal samen met het CLB de leerling actief bijstaan in het zoeken naar een
andere school. De leerling en zijn ouders worden verwacht om initiatief hierbij aan
de dag te leggen. Indien er sprake is van onwil dan komt dit neer op schending
van de leerplicht. Indien de leerling op het moment van uitschrijving niet meer
leerplichtig is, kan de leerling na afronding van het tuchtonderzoek vanaf de 10de
lesdag uitgeschreven worden.
2. kan ingaan op het einde van het schooljaar en heeft dan betrekking op het
daaropvolgende schooljaar. Dit komt neer op een uitschrijving uit het
leerlingenbestand van de school.
Definitieve uitsluiting is een mogelijke weigeringsgrond voor een (her)inschrijving.
Opgelet:
•
•
•
•

De betrokken personen worden schriftelijk en telefonisch op de hoogte gebracht bij het
opleggen van een tuchtmaatregel.
De betrokken personen en de leerling worden hierbij uitgenodigd voor een gesprek over
problemen.
Deze partijen hebben het recht het tuchtdossier in te zien.
De tuchtmaatregel zal in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

2.6. Door wie opgelegd?
De directeur, in samenspraak met de klassenraad, legt de preventieve schorsing en eventuele
tuchtmaatregel op.

3.

ALS JE HET NIET EENS BENT MET DE BESLISSINGEN

Hopelijk komt het nooit zover, maar het kan natuurlijk. Je kunt volgens duidelijke regels beroep
aantekenen tegen beslissingen waarmee je niet akkoord gaat.
3.1. Procedure
Je richt dan een gedateerde, schriftelijke klacht aan de directeur van de school binnen de 3
lesdagen. Dit verzoekschrift vermeldt tenminste het voorwerp van het beroep met de omschrijving
en motivering van de bezwaren.
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Deze klacht of dit verzoek wordt dan onderzocht en behandeld door een beroepscommissie. Ten
laatste binnen 3 dagen wordt er gevolg aan gegeven en wordt dit schriftelijk gecommuniceerd aan
de betrokken personen.
3.2. Samenstelling beroepscommissie
Het schoolbestuur stelt een beroepscommissie samen, die aan volgende voorwaarden beantwoordt:
1. De samenstelling kan per te behandelen individueel dossier verschillen
2. Elke commissie bestaat uit:
a. Interne leden: leden van het schoolbestuur (de directeur of zijn
afgevaardigde die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen kan niet
in de commissie zetelen)
b. Externe leden: leden niet verbonden aan het schoolbestuur of de school
waar tot de definitieve uitsluiting werd beslist. Bv. een lid van de
ouderraad, de leerlingenraad of de schoolraad,…
c. Een voorzitter: door het schoolbestuur aangeduid onder de externe leden
3.3. Werking beroepscommissie
Het schoolbestuur bepaalt de werking (waaronder de stemprocedure) van de beroepscommissie
rekening houdend met volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.4.

Bij een stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal
stemgerechtigde externe leden gelijk zijn.
Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd rekening houdend met punt
1.
Wanneer er sprake is van staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Elk lid is aan discretieplicht onderworpen
De commissie hoort de betrokken personen en de leerling in kwestie
De commissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een
gefundeerde beslissing te komen
De beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing i.o. is met de decretale
en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

Resultaat beroepscommissie
Er zijn 3 mogelijkheden:
1.
2.
3.

Het beroep is onontvankelijk en wordt gemotiveerd afgewezen
De definitieve uitsluiting wordt bevestigd
De definitieve uitsluiting wordt vernietigd
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E.

ONKOSTEN

1.

VASTE ONKOSTEN
Materieel, kledij en grondstoffen

2.

Observatiejaar

15.5 euro/maand

Opleidingsfase

19 euro/maand

Kwalificatiefase

21 euro/maand

Duaal

21 euro/trimester

BIJKOMENDE ONKOSTEN
•

•

Bijdrage uitstappen : er wordt een gepast bedrag aan de ouders doorgegeven op basis
van de gemaakte kosten. Er kunnen afspraken gemaakt worden, met de directie, voor een
afbetaling in schijven.
Bijdrage middagdienst: 0.50 cent / middagdienst (woensdag niet)/aanwezigheid.

Heel belangrijk om weten: wanneer uw zoon/dochter met opzet materiële beschadigingen
aanbrengt, moet dit vergoed worden.

F.

EXTRA-RICHTLIJNEN

1.

SCHOOLAGENDA
•
•

2.

Wordt dagelijks door de ouders/opvoeders ondertekend.
In de schoolagenda kunnen zowel door de school als door de ouders/opvoeders
mededelingen geschreven worden.

TE LAAT KOMEN
•
•

•

Leerlingen die te laat op school zijn, dienen zich aan te melden
op het secretariaat.
In hun schoolagenda noteert de secretariaatsmedewerker het
uur van aankomst op school en de reden. Veelvuldig te laat
komen wordt gesanctioneerd en nauw opgevolgd door onze
secretariaatsmedewerkers, leerlingbegeleider en het
leerkrachtenteam van uw zoon of dochter.
We verwachten dat dit probleemgedrag door de ouder/opvoeder wordt opgevolgd.
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3.

AFWEZIGHEID
•
•
•

•

4.

MAALTIJDEN
•

5.

Indien een leerling afwezig is, wordt de school ten laatste verwittigd
om 8u35.
Telefoon: 02/568.11.07 of 568.11.08 vragen naar het secretariaat
BuSO. Een schriftelijke wettiging achteraf blijft verplicht!
Voor elke voorziene afwezigheid wordt vooraf de toelating
gevraagd aan de directeur. Nadien brengt de leerling een briefje
mee van de dokter of andere instantie waar hij/zij aanwezig was. Dit vermeldt de dag,
het uur en de naam van de leerling. Indien dit niet op voorhand bij de directeur wordt
aangevraagd, krijgt de betrokken leerling een spijbelcode.
Indien een leerling de school vroeger dient te verlaten of vroeger wordt afgehaald
gebeurt dit steeds via het secretariaat van de school en mits akkoord van de directie
(anders vertrekt de leerling niet naar huis).

De leerlingen kunnen ‘s middags gratis soep en water verkrijgen.

HET TRAJECT THUIS-SCHOOL

De weg van en naar school moet steeds de kortst mogelijke zijn. De verzekering dekt immers
enkel de kortste weg van en naar school. De leerlingen verlaten de school om op maandag, dinsdag
en donderdag om 16u15, woensdag om 11u55 en vrijdag om 15u15.

6.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Wij raden aan om waardevolle voorwerpen niet mee te brengen naar school. Bij verlies of
diefstal kan de school hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De interne leerlingen laten hun
waardevolle voorwerpen in de leefgroep.

7.

OPENBAAR VERVOER

Externe leerlingen maken meestal gebruik van het openbaar vervoer
(metro-tram-bus-trein). Dit veronderstelt een correcte houding van onze
leerlingen. Spelen, vandalisme... worden onderweg niet getolereerd.
Overtredingen van gedragsregels zullen besproken worden in samenspraak met de
vervoersmaatschappij en (eventueel) politie.

8.

ABONNEMENTEN

Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar abonnement: bij verlies zorgt hij/zij zelf voor een
duplicaat en de betaling ervan. Alle abonnementen worden voor onze leerlingen, die niet in MFC
Levenslust verblijven, de eerste keer wel aangevraagd via de school.
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9.

DUAAL: FASTFOOD MEDEWERKER

Verplichte screening
Elke leerling moet bij aanvang gescreend worden door de aanbieder. Tijdens deze screening wordt
nagegaan in welke mate de leerling arbeidsrijp en arbeidsbereid is.
De leerling is verplicht zich te schikken naar alle mogelijke maatregelen die de school neemt om de
component werkplekleren ononderbroken invulling te geven met inbegrip van het intakegesprek en
de trajectbegeleiding.
Klassenraad
De mentor is een stemgerechtigd lid van de klassenraad, met uitzondering van de
toelatingsklassenraad. De trajectbegeleider maakt stemgerechtigd deel uit van elke klassenraad.
Deze voorwaarde vormt een afwijking op de samenstelling van de klassenraad zoals voorzien in
hoofdstuk II van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het voltijds
secundair onderwijs van 19 juli 2002. De werking en de bevoegdheden worden in datzelfde
hoofdstuk bepaald.
Uitschrijving
Een leerling heeft per schooljaar een periode van 20 opleidingsdagen om een overeenkomst met
een werkplek af te sluiten. Deze termijn begint te tellen vanaf de eerste lesbijwoning van de leerling
in de duale opleiding. De periode waarin de leerling nog geen werkplek heeft gevonden, wordt
deze geacht een voltijdse invulling van minstens 28 uren per week te krijgen van de aanbieder
duaal leren. Het is daarbij wel toegestaan om afwezig te zijn om contacten met ondernemingen te
leggen of om een intakegesprek te gaan doen. Er zijn 3 situaties waarin de periode van 20
opleidingsdagen per schooljaar verlengd kan worden: 1. Bij gewettigde afwezigheden wordt de
periode verlengd met de duur van de gewettigde afwezigheid; 2. Als de onderneming nog een
erkenning moet aanvragen, wordt de periode verlengd met het aantal opleidingsdagen dat in
beslag wordt genomen door de erkenning; 3. De trajectbegeleider kan eenmalig een nieuwe
periode van 20 opleidingsdagen toekennen op basis van de inspanningen die de leerling al
geleverd heeft en de specifieke context. Indien de leerling na 20 opleidingsdagen (aangevuld met
bovenstaande drie uitzonderingen) geen werkplek gevonden heeft, moet hij uit de duale opleiding
uitgeschreven worden en in een andere opleiding (in dezelfde of een andere school) inschrijven.
Als een leerling tijdens het schooljaar zijn werkplek verliest, moet nagegaan worden hoeveel dagen
er nog resteren van de 20 opleidingsdagen (aangevuld met bovenstaande drie uitzonderingen).
Dit resterend aantal kan hij dan gebruiken om een nieuwe werkplek te zoeken. Het aantal dagen
zonder werkplek wordt niet beïnvloed door een wijziging van onderneming en/of opleiding
gedurende het lopende schooljaar.
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Schoolvakantieregeling
De leerling volgt in principe de schoolvakantieregeling. Hierop zijn een aantal afwijkingen mogelijk
voor leerlingen die een overeenkomst alternerende opleiding hebben: 1° in samenspraak tussen
leerling, onderneming en school kan -enkel wanneer er zich leeropportuniteiten voordoen- worden
afgesproken dat de leerling tijdens de schoolvakantie naar de werkplek gaat. Het aantal gewerkte
dagen wordt gecompenseerd. Dit moet opgenomen worden in de overeenkomst. 2° Op het niveau
van een opleiding kan omwille van seizoensgebonden activiteiten worden afgesproken dat de
leerling in een schoolvakantie naar de werkplek gaat. De leerling heeft recht op compensatie. Deze
afwijking wordt op het niveau van het sectoraal partnerschap vastgelegd en door de Vlaamse
Regering goedgekeurd. 3° op het niveau van een opleiding kunnen onderwijsverstrekkers in
consensus met sectorale partners (en na validering door het Vlaams Partnerschap en de Vlaamse
Regering) ervoor kiezen om in de derdegraadsopleidingen het aantal weken vakantie op jaarbasis
terug te brengen van 15 tot 12 weken.

10.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Zie bijlage 8
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G. HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB) VAN UW KIND
Het CLB verbonden aan de school van uw kind:
Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/482.05.72
Fax: 02/482.05.68
Email: clb.vgc@clbvgc.be

Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ons team bestaat uit 4 personen: een
arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psycholoog/pedagoog.

1.

HET MEDISCH ONDERZOEK IS VERPLICHT

Via medische onderzoeken kijken de arts en verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien,
horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling. Vóór elk medisch onderzoek krijg je een vragenlijst
mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het
onderzoek goed uit te voeren. Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht.

2.

ONDERSTEUNING OP SCHOOLS EN SOCIAAL-EMOTIONEEL VLAK DOEN WE OP VRAAG
De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind
op schools vlak (leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaalemotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een
goed contact met leerkracht en klasgenoten, …).

Het CLB kan je kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met
het kind of een test afnemen. We doen dit enkel en alleen op vraag (van
de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming.
Vanaf 12 jaar dient uw kind zelf de toestemming geven. Als ouder (en je
kind) kan je ook rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen en zorgen.
Als wij een onderzoek of een observatie bij uw kind doen, hoort u als ouder het eerst deze
informatie. U (of uw kind) bepaalt welke informatie aan de school wordt doorgegeven. Het is echter
wel belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind
op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.
De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken. Het CLB
geeft advies bij een vraag rond studiekeuze en bij het zoeken naar een geschiktere school.
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3.

HET REGELMATIG NAAR SCHOOL KOMEN MOETEN WE VERPLICHT OPVOLGEN

Vanaf het jaar waarin uw kind 6 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen. Bij
veelvuldige afwezigheid is een verplicht contact met het CLB noodzakelijk. Bij de acties die we
hierbij nemen, hebben we als CLB uw toestemming niet nodig, omdat we dit verplicht moeten
opvolgen.
Wij werken gratis en staan open voor iedereen, los van herkomst, religie en opleiding of taal (het
CLB kan een tolk voorzien). We zijn onpartijdig. We geven steeds een advies in het belang van uw
kind. Als CLB geven we een advies; de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.
Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle CLB-medewerkers zijn telefonisch
bereikbaar. We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of
op ons centrum. Op vraag zijn we ook aanwezig op oudercontacten.

4.

HET DOSSIER

Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt. Daarnaast bestaat er een dossier voor
elke leerling die door het CLB begeleid wordt. De ouders en leerlingen hebben inzagerecht in het
dossier. Hiervoor maak je een afspraak met het CLB-team.
Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt
het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB. Als ouder kun je dit weigeren. Enkel de
gegevens van het medisch onderzoek en van het opvolgen van afwezigheden worden verplicht
doorgegeven.
Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is (of 30 jaar voor kinderen die in
het buitengewoon onderwijs gezeten hebben). Daarna wordt het dossier vernietigd.
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BIJLAGE 1: PERSONEELSLIJST BUSO LEVENSLUST
Directeur:

Filip Helleputte

Ondersteunend personeel:

Els Van Buggenhout
Eddy Tonneliers
Els Mot
Lies De Turck (logopediste)
Karlien De Cock (leerlingbegeleider)
Dominique Thiébaut
Inge Vanderheyden
Hilde De Block
Hilde De Block
Mustafa Baytemur
Sarah De Hainaut

Pedagogische ondersteuning :
Leerkrachten Algemene en Sociale Vorming:
Leerkrachten Levensbeschouwelijke vorming:

eerkracht Lichamelijke Opvoeding:
Praktijkleerkrachten Observatiejaar:

Mieke Den Blauwen
Johan Hemmeryckx

Leerkrachten BGV Houtbewerking:

Erik Lambrecht
Stefaan Nica
Sonja Loosveld
Machteld Meremans
Koen Van Der Smissen
Johan Hemmeryckx
Els Mot
Dany Heyvaert
Patrick Wautelet
Bart Vastenavondt
Els Mot

Leerkrachten BGV Voeding:

Leerkrachten BVG
Trajectbegeleider duaal
CLB : centrum voor leerlingenbegeleiding:

Katrin Labye (Maatschappelijk werkster)
Laura Piraccini (Psychologe)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Waarnemend Directeur : Libby Huijsman,
Peggy Lamair
Technologiestraat 1
1082 Brussel
Telefoon: 02/482.05.72
Fax: 02/482.05.60
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BIJLAGE 2: RAAD VAN BESTUUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline Andries: voorzitter
Sofie Draeck: afgevaardigde personeel
Jeroen De Schrijver: afgevaardigde personeel
Christiane Samaey
Norbert Vandevorst
Rudi Nees
Théo Kleynen
Dirk Geeraerts
Robert Dumarey
Ingeburg Digneffe
Bob Gebruers
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BIJLAGE 3: SAMENSTELLING SCHOOLRAAD
Voorzitter van de schoolraad
Jelle Van Cauter
Secretaris van de schoolraad en tevens Koen De Cock
afgevaardigde personeel
Afgevaardigde personeel BuSO
Dominique Thiebaut
Afgevaardigde personeel BuBao
Marc Baetens
Afgevaardigde ouders
Geen verkozenen
Afgevaardigde lokale raad
Christiane Samaey
Directeur BuBao
Stefan De Kock
Directeur BuSO
Filip Helleputte

BIJLAGE 4: VERLOFKALENDER SCHOOLJAAR 2020-2021
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Stage 2de jaar
kwalificatie

Rapporten + evaluatie
competenties

Schooljaar 2020-2021

Stage kwalificatiefase
September 2020

Oktober 2020

November 2020

December 2020 Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021

April 2021

Mei 2021

Juni 2021

01

Di

01

Do

01

Zo Allerheilig

01

Di

01

Vr Nieuwjaar

01

Ma

01

Ma

01

Do Trampoline

01

Za

01

Di

02

Wo

02

Vr

02

Ma

02

Wo

02

Za

02

Di

02

Di

02

Vr Rapport 3

02

Zo

02

Wo

03

Do

03

Za

03

Di

03

Do

03

Zo

03

Wo

03

Wo

03

Za

03

Ma Fac.verlof

03

Do

04

Vr

04

Zo

04

Wo

04

Vr Rap1Kwal

04

Ma

04

Do

04

Do

04

Zo Pasen

04

Di

04

Vr

05

Za

05

Ma Pedstudie

05

Do

05

Za

05

Di

05

Vr

05

Vr Rap2Kwal

05

Ma

05

Wo

05

Za

06

Zo

06

Di

06

Vr

06

Zo

06

Wo

06

Za

06

Za

06

Di

06

Do

06

Zo

07

Ma

07

Wo

07

Za

07

Ma

07

Do

07

Zo

07

Zo

07

Wo

07

Vr

07

Ma

08

Di

08

Do

08

Zo

08

Di

08

Vr

08

Ma

08

Ma

08

Do

08

Za

08

Di

09

Wo LVO

09

Vr

09

Ma

09

Wo

09

Za

09

Di

09

Di

09

Vr

09

Zo

09

Wo

10

Do

10

Za

10

Di

10

Do

10

Zo

10

Wo

10

Wo

10

Za

10

Ma

10

Do

11

Vr

11

Zo

11

Wo Wapenstil

11

Vr LVO

11

Ma

11

Do OC 2

11

Do

11

Zo

11

Di

11

Vr

12

Za

12

Ma Fac.verlof

12

Do

12

Za

12

Di

12

Vr

12

Vr

12

Ma

12

Wo

12

Za

13

Zo

13

Di

13

Vr

13

Zo

13

Wo

13

Za

13

Za

13

Di

13

DoHemelvaart

13

Zo

14

Ma

14

Wo

14

Za

14

Ma

14

Do

14

Zo

14

Zo

14

Wo

14

Vr

14

Ma

15

Di

15

Do

15

Zo

15

Di

15

Vr

15

Ma

15

Ma

15

Do

15

Za

15

Di

16

Wo

16

Vr

16

Ma

16

Wo

16

Za

16

Di

16

Di

16

Vr

16

Zo

16

Wo

17

Do

17

Za

17

Di PV

17

Do Schaatsen

17

Zo

17

Wo

17

Wo

17

Za

17

Ma

17

Do

18

Vr

18

Zo

18

Wo

18

Vr Rapport 2

18

Ma

18

Do

18

Do

18

Zo

18

Di

18

Vr LVO

19

Za

19

Ma

19

Do

19

Za

19

Di

19

Vr

19

Vr

19

Ma

19

Wo

19

Za

20

Zo

20

Di

20

Vr

20

Zo

20

Wo

20

Za

20

Za

20

Di

20

Do

20

Zo

21

Ma

21

Wo

21

Za

21

Ma

21

Do

21

Zo

21

Zo

21

Wo

21

Vr

21

Ma

22

Di Infomom.

22

Do

22

Zo

22

Di

22

Vr

22
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Di
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Wo
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Vr
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Wo
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23

Di

23
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ZoPinksteren
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Wo
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Zo
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Wo

24

Wo

24

Za

24

Ma 2 Pinksteren

24

Do

25

Vr

25

Zo

25

Wo

25

Vr Kerstmis

25

Ma

25

Do

25

Do

25

Zo

25

Di

25

Vr

26

Za

26

Ma

26

Do

26

Za

26

Di

26

Vr

26

Vr

26

Ma

26

Wo

26

Za

27

Zo

27

Di LVO/ MDO

27

Vr

27

Zo

27

Wo

27

Za

27

Za

27

Di LVO

27

Do

27

Zo

28

Ma

28

Wo

28

Za

28

Ma

28

Do

28

Zo

28

Zo

28

Wo

28

Vr

28

Ma

29

Di

29

Do OC 1

29

Zo

29

Di

29

Vr

29

Ma

29

Do

29

Za

29

Di Rapport+
Proclamatie

30

Wo

30

Vr Rapport 1

30

Ma

30

Wo

30

Za

30

Di

30

Vr

30

Zo

30

Wo PV

31

Za

31

Do

31

Zo

31

Wo

31

Ma

LVO/MDO

PV

Ped.studiedag

Facultatief verlof

Vakantie
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BIJLAGE 5: ATTEST MEDICIJNEN
Ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de school. Laten invullen door
een geneesheer, indien een voorschrift voor de medicatie nodig is (Bv.
Risperdal, Antibiotica, Rilatine, …).

Naam van de leerling: _______________________________________________________________
Klas: ______________
Naam van de ouders:
__________________________________________________________________________________

Naam geneesheer:
__________________________________________________________________________________
Adres geneesheer:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Naam medicijn:______________________________________________________________________
Vorm:_____________________________________________________________________________
Dosering: __________________________________________________________________________
Tijdstip en frequentie: ________________________________________________________________
Voorzorgen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Stempel / datum

Handtekening ouders

Handtekening geneesheer
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BIJLAGE 6: SANCTIONERINGSBELEID
Bij de aanvang van het schooljaar willen we jullie graag op de hoogte brengen
van ons sanctioneringsbeleid waarmee we werken in onze school. Dit
sanctioneringsbeleid staat natuurlijk niet alleen op zichzelf. Het is een
onderdeel van het algemene zorgbeleid van de school.

1.

WAAROM EEN SANCTIONERINGSBELEID?

Als school proberen wij om de leerlingen op te leiden tot volwaardig
grootkeukenmedewerker, werkplaatsschrijnwerker of fastfood medewerker in
de hoop dat ze in één van deze sectoren aan de slag kunnen gaan. Opleiden
is echter meer dan kennis en kunnen alleen, de leerlingen moeten ook leren om op een
respectvolle manier om te gaan met elkaar, met hun leerkrachten en hun toekomstige collega’s.
Om dit alles in goede banen te leiden wordt het schoolreglement als belangrijkste leidraad
gebruikt zodat iedereen de regels kent die van kracht zijn op onze school. Leerlingen moeten
echter leren omgaan met regels en met de gevolgen als ze deze regels overtreden. Het is in het
belang van de leerling te weten welke sancties de school neemt indien de leerling deze regels
overtreedt. We hopen met dit sanctioneringsbeleid een eenduidiger en rechtvaardiger beleid
te verwezenlijken en zodoende meer duidelijkheid te creëren naar zowel de leerling, als de
ouders en opvoeders. Algemeen verbinden wij ons ertoe om steeds:
•
•
•
•

2.

de probleemsituatie en de daaraan gekoppelde sanctie als een leermoment voor de
jongere te beschouwen
herstelgericht te werken en te sanctioneren in verhouding tot de gemaakte fouten
als lichte maatregels kunnen helpen, daar de voorkeur aan te geven
in dialoog te blijven gaan met de jongere en zijn context

HOE WERKT HET?
1.

Wanneer uw zoon of dochter meerdere malen negatief gedrag stelt, neemt de
betrokken leerkracht of begeleider contact op met de directie. In samenspraak
met de klassenraad en de directie wordt dan een passende straf toegekend.
Dit kan een milieutaak, een strafstudie, een tijdelijke uitsluiting van bepaalde
lessen of een schorsing inhouden.

U wordt hiervan via de agenda van uw zoon/dochter op de hoogte gesteld. U zal ook
telefonisch gecontacteerd worden om het negatieve gedrag van uw zoon of dochter te
bespreken.
Voorbeelden van negatief gedrag waarop een straf kan volgen:
Niet tijdig in de rij staan
Rondhangen in de WC tijdens de lessen
Spuwen op de grond
Geen boterhammen mee

Treuzelen tijdens het omkleden
Eten of drinken tijdens de les
Geen Nederlands spreken
Speelplaats vervuilen
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Niet op (werk)plaats blijven
Ongevraagd naar WC gaan
Geen respect voor werkkledij
Te laat komen
Eerdere sancties weigeren

De les bewust storen, opdracht niet maken
Weglopen
uit de klas/atelier
aanvaarden/uitvoeren
GSM/MP3,... gebruiken
Agenda niet mee hebben
…

Spuwen naar leerlingen/personeelsleden

Materiaal vernielen (dit moet steeds vergoed
worden)
Vechten op de speelplaats
Medeleerlingen pesten (verwijten, intimideren,
duwen, stampen, trekken, het afpersen van geld,
koeken, drank, materiaal van leerlingen
wegnemen of verstoppen,…)
Personeelsleden verwijten, uitlachen
Roken (bij wet verboden)
Leerlingen/personeelsleden bedreigen (ook via
sms, internet,…)…

Bewust weglopen uit de school
Beeld of geluidsopnamen maken

Gooien van gereedschap na een berisping
Materiaal gooien naar personen
Aangepaste straf weigeren
Niet naleven van veiligheidsvoorschriften

2.

…

Is er na de aangepaste straf nog steeds geen verbetering of pleegt uw zoon/
dochter nog ernstigere feiten (strafbare!!!) dan krijgt hij/zij een preventieve
schorsing met eventueel een bijkomende tijdelijke uitsluiting (en wordt
(eventueel) de politie op de hoogte gebracht). U wordt hiervan door de directeur
of zijn afgevaardigde telefonisch op de hoogte gebracht en ontvangt hiervan
een brief. U wordt uitgenodigd voor een gesprek op school. Uw zoon of dochter
kan pas herstarten nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden en dit gesprek
positief verloopt (inhaalwerk gemaakt, schade vergoed,…).

Enkele voorbeelden van gedragingen waarop een preventieve schorsing volgt zijn:
Herhaaldelijk negatief gedrag zoals alle
voorgaande voorbeelden als andere
maatregelen niet helpen

Stelen

Drugs dealen

Beeld of geluidsopnamen maken en publiceren
op het internet

Personeelsleden fysiek bedreigen
Personeelsleden/leerlingen verbaal bedreigen
Fysiek geweld

Bezit van wapens
Vandalisme
…

Deze schorsing en een mogelijke uitsluiting ZAL in overeenstemming zijn met de strafbare feiten.
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3.

Is er na 1 of meerdere preventieve schorsingen (eventueel met bijkomende
uitsluiting) nog steeds geen verbetering, dan kan de directie, in samenspraak met
de klassenraad overgaan tot een preventieve schorsing gevolgd door een
definitieve uitsluiting. U wordt hiervan door de directeur of zijn afgevaardigde
telefonisch op de hoogte gebracht en ontvangt hiervan een brief.

3.

Opgelet:

1.

Het spreekt voor zich dat de mogelijkheid blijft bestaan om sancties uit te spreken
los van dit sanctioneringsbeleid. Soms kan gedrag zo grensoverschrijdend zijn
dat er onmiddellijk een preventieve schorsing (en eventueel bijkomend een
tijdelijke of definitieve tucht) of andere sancties volgen.

2.

Om een goed klas- en schoolklimaat te behouden. Is het belangrijk om consequent
te straffen en te belonen. Naast straffen wordt uw zoon/dochter beloond voor
goed gedrag en inzet. Hiervoor heeft elk leerkrachtenteam zijn eigen systeem.
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BIJLAGE 7: DRUGSBELEID
Bij de aanvang van het schooljaar willen we jullie graag op de hoogte brengen van het
drugsbeleid waarmee we in onze school werken.

1.

WAAROM EEN DRUGSBELEID?

Als school proberen wij om een gezonde, stimulerende leef- en leeromgeving te creëren voor
onze leerlingen. We willen onze leerlingen zo goed als mogelijk voorbereiden op een
maatschappij waarin ze onvermijdelijk met alcohol en andere genotsmiddelen geconfronteerd
zullen worden. We willen hen tijdens hun schoolloopbaan zoveel mogelijk hulpmiddelen
meegeven zodat ze de juiste keuzes kunnen maken.
We doen dit door het thema drugs en alcohol bespreekbaar te maken. Wij streven naar een
drugsvrije instelling. Drugs hebben immers een negatieve invloed op de ontwikkeling en het
welzijn van onze jongeren.
Wij hopen met dit drugsbeleid een eenduidiger beleid te verwezenlijken op vlak van aanpak
alcohol – en drugproblemen binnen de school en zo meer duidelijkheid te creëren naar zowel
leerling, als ouders en opvoeders.

2.

WAT VERSTAAN WE ONDER DRUGS?

Onder drugs verstaan we alle genotsmiddelen (legale en illegale).

42
BuSO Levenslust

Schoolreglement 2020-2021

BUSO Levenslust

BEZIT
Alcohol

GEBRUIK

ONDER INVLOED
(=
storend gedrag)

DOORGEVEN
gratis)

(=

DEALEN
tegen betaling)

< 16 jaar

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

16 tot 18 jaar

NIET toegestaan

Bij speciale gelegenheden;
bespreekbaar

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

> 18 jaar

NIET toegestaan

Bij speciale gelegenheden;
bespreekbaar

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

Wetgeving 10/12/2009:
• verboden om alcohol te
verkopen, schenken of aan te
bieden aan -16 jarigen
• verboden om sterke drank te
verkopen, schenken of aan te
bieden aan -18 jarigen
Tabak
Shisha-pen, e-sigaret

Wetgeving 6 juni 2008: Rookverbod BuSO zowel binnen als buiten en op weekdagen tussen 6u30 en 18u30

Medicatie
Indien NIET voorgeschreven door
arts of begeleider (1)

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

Illegale drugs (cannabis, XTC,
speed, paddo's, cocaïne, LSD,…)

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

(online) Gokken

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

NIET toegestaan

Het reglement is van toepassing zowel op school als tijdens uitstappen, meerdaagse uitstappen en tijdens de stage. De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle leerlingen.
BuSO Levenslust moet op de hoogte zijn van zowel langdurig als occasioneel gebruik van medicatie bij de jongere (op doktersvoorschrift). De jongere of ouders moeten de verantwoordelijke
inlichten over het gebruik en het juiste attest invullen en bezorgen aan het schoolsecretariaat.
(1)

Het gebruik van gewone gebruiksmiddelen in functie van genotsbeleving wordt niet getolereerd (bijv. snuiven van Tipp-ex, lijm, alcoholstiften, deodorants,…).
NIEUW! Het gebruiken van sportdranken, Red Bull e.a. wordt verboden vanuit gezondheidsoverwegingen.
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(=

3.

WAT ZIJN DE PROCEDURES BIJ REGELOVERTREDING?

Feiten:

Stappen die ondernomen worden:

een leerling stelt
een spontane en
eerlijke vraag om
raad en hulp

-

Leerling kan rekenen op begrip en aangepaste hulp
De ouders en het CLB kunnen op de hoogte worden gebracht als dit nodig
wordt geacht

onder invloed zijn
op school

-

De leerling wordt verwijderd uit de klas
Er gaat een onmiddellijke preventieve schorsing in van 1 dag
De ouders worden ingelicht en dienen hun zoon of dochter onmiddellijk af te
halen
De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek
Na de schorsing volgt een verkennend gesprek met de jongere zelf
In samenspraak met het CLB en/of MFC wordt begeleiding opgestart
In geval van herhaling wordt er een melding gedaan bij politie
Leerling wordt extra geobserveerd
Er volgt een verkennend gesprek
De ouders/opvoeders kunnen hierover ingelicht worden
In samenspraak met het CLB en/of MFC wordt begeleiding opgestart
Leerlingen kunnen gevraagd worden hun boekentassen te openen. Indien dit
geweigerd wordt, kan de school de politie inschakelen
De ouders/opvoeders worden op de hoogte gebracht
Politie en parket worden steeds op de hoogte gesteld
Drugs wordt overgedragen aan de politie
In samenspraak met het CLB en/of MFC wordt begeleiding opgestart
De ouders/opvoeders worden op de hoogte gebracht
Er volgt een preventieve schorsing met een tijdelijke of definitieve tucht. Indien
er sprake is van herhaald dealen volgt een definitieve tucht
Er volgt een overleg met de ouders en de jongere waarin afspraken worden
gemaakt. Deze worden in een contract opgenomen dat door de directie en door
de minderjarige leerling en zijn ouders worden ondertekend. Wanneer dit
geweigerd wordt of de maatregelen worden niet nageleefd, wordt de leerling
definitief uitgesloten
Politie en parket worden steeds op de hoogte gesteld

een vermoeden van
drugsprobleem

betrappen op bezit
van drugs

betrappen op
verhandelen
(dealen) van drugs

-

-

1. Tijdens de stageperiode zijn de procedures van het alcohol- en drugbeleid van de
werkgever van kracht. Cfr CAO 100 (www.qado.be): “werknemers zijn al degene die met
een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld en de met werknemers gelijkgestelden zoals bv
leerlingen of stagiairs”. De jongere wordt wel verwacht zich te gedragen volgens de
afspraken in het alcohol- en drugsbeleid van de school.
2. Wanneer er zich teveel drugincidenten voordoen, zijn periodieke politiecontroles
mogelijk. Een drugrazzia, buscontroles,… BuSO Levenslust doet dit dan in samenspraak
met de politie. Deze preventieve controles kunnen door de politie uitgevoerd worden om
de leerlingen af te schrikken en een duidelijk signaal te geven dat druggebruik niet
getolereerd wordt binnen onze school.
3. De school maakt in deze procedures een onderscheid tussen meer- of minderjarigen.
Slechts mits akkoord van de meerderjarige leerling mag en moet de school ook de ouders
op de hoogte brengen.
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BIJLAGE 8: PRICACYBELEID
GDPR - AVG
De Europese privacyverordening (General Data Protection Regulation, GDPR; of: Algemene
Verordening Gegevensbescherming, AVG) bepaalt dat organisaties vanaf 25 mei 2018 hun
leerlingen moeten laten weten welke gegevens ze digitaal bijhouden en aantonen dat die
gegevens ook veilig bewaard worden.

Welke informatie houdt de school / het centrum digitaal bij?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Contactgegevens leerling
Persoonsgegevens leerling (geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, foto…)
Contactgegevens ouders of vergelijkbaar
Noodnummer / telefoonnummer
Medisch relevante informatie (bv. allergie, ziekte, …)
Leerlingendossier/trajectbegeleiding met relevante informatie over de hele
studieloopbaan (rapporten, notulen, klassenraad, behaalde attesten/diploma’s,
vergelijkbare info, …)
Leerlingendossier met informatie van het lopende jaar (meldingen van leerkrachten,
vragen van ouders of derden, tuchtdossier,…)
Afwezigheden
Behaalde attesten/diploma’s

Waar wordt de digitale informatie bijgehouden?
De school gebruikt daarvoor het digitaleplatform: Smartschool en Informat.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Met de softwareleverancier van dit pakket is contractueel vastgelegd dat deze informatie enkel
door de school kan geraadpleegd en gebruikt worden. De leverancier zorgt ervoor dat de data
voldoende afgeschermd zijn tegen ongewenste bezoekers. Jouw gegevens zijn dus veilig. Alleen
wie een login heeft, kan ze raadplegen.
Directie en medewerkers van het leerlingensecretariaat en de schoolverantwoordelijke bij het CLB
kunnen dat altijd.
Leerkrachten hebben alleen toegang tot de gegevens als ze les geven aan jouw kind of aan jou.
Ze kunnen alleen zien wat relevant voor hen is. Andere leerkrachten hebben geen toegang.
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Hoe lang blijft de informatie bewaard?
Het leerlingendossier met informatie van het lopende jaar worden jaarlijks gewist, met
uitzondering van de elementen die betrekking hebben op de hele studieloopbaan.
Persoonsgegevens van de leerling en het leerlingendossier over de hele studieloopbaan moeten
minstens 30 jaar bewaard worden (i.f.v. kunnen afleveren van een kopie van attest of diploma in
geval van verlies.)
Gegevens die de overheid gebruikt om te berekenen welke middelen de school krijgt / heeft
gekregen, dienen 15 jaar bewaard te blijven. Nadien worden ze gewist.
De overige gegevens moeten 5 jaar bewaard worden, waarna ze worden gewist.
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