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LEESWIJZER…
In het schoolreglement vind je alle afspraken terug tussen leerling, ouders en de school… Het is dan ook een bijzonder lijvig

document waarin heel wat wettelijke kaders moeten worden opgenomen. Dat maakt het een pittig geheel, vandaar deze

compacte leeswijzer met verwijzingen (links) naar de bijhorende paragrafen en artikelen. Bij een klik op de verwijzing kom

je onmiddellijk aan het juiste onderdeel.

Alle tips inzake leesbevordering zijn steeds welkom bij de directie!

Structuur:

● DEEL 1: pedagogisch project en engagementsverklaring

● DEEL 2: het reglement

○ Inschrijvingen en toelatingen

○ Onze school

○ Studiereglement

○ Leefregels, afspraken, orde en tucht

● DEEL 3: algemene en nuttige informatie

○ Wie is wie?

○ Studieaanbod: zie website school

○ Jouw administratief dossier

○ Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?

○ Extra… COVID19...

Meeste gestelde vragen…
- Wat zijn de schooluren ?

- Een leerkracht afwezig… mag ik dan vroeger naar huis?

- Wanneer heb ik een vrije dag?

- Mag ik naar buiten tijdens de middagpauze?

- Wanneer komt de schoolfactuur?

- Ik heb financiële hulp nodig?

- Help, ik zal afwezig zijn (ziekte, begrafenis,...). Wat moet ik doen?

- Wanneer krijg ik een rapport?

- Hoe wordt er geëvalueerd op het Lutgardiscollege?

- Voor hoeveel tellen mijn synthesetoetsen / examens mee in mijn jaartotaal?

- Eerste middelbaar

- Tweede middelbaar

- Tweede graad

- Derde graad

- Wie zetelt er in de delibererende klassenraad?

- Wanneer worden de resultaten meegedeeld?

- Welk attest kan je krijgen?

- Ik ben niet akkoord met mijn attestering? Wat nu?

- Ik ben te laat op school… wat zijn de gevolgen?

- Help, ik word gepest…
- Wat doet de school met mijn persoonlijke gegevens (privacy)?

- Welke orde- en tuchtmaatregelen past de school toe?

- Mijn smartphone is stuk of verdwenen… Wat nu?

- Mag ik een trainingsbroek dragen op school?

Denk je nog aan een vraag die we hieraan kunnen toevoegen? Laat het weten: directie@lutgardiscollege.be
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Ons schoolreglement bestaat uit drie delen, de volledige versie van het schoolreglement kan je steeds raadplegen op

onze site, www.lutgardiscollege.be. In DEEL I vind je ‘Ons pedagogisch project en een engagementsverklaring’ tussen

onze school en je ouders (of jezelf als je meerderjarig bent). In DEEL II vind je o.a. afspraken over afwezigheden,

begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Tenslotte vind je nog heel wat nuttige informatie in DEEL III.

Je inschrijving in onze school houdt in dat jij en je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement, dit

wordt bevestigd bij het indienen van de leerlingenfiche. We verwachten dan ook dat je het schoolreglement goed

leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Jaarlijks kan er ook een bijlage uitgedeeld worden, indien nodig zullen wij

opnieuw om jouw akkoord vragen bij eventuele wijzigingen.

Deel I - Het pedagogisch project en engagementsverklaring

tussen school en ouders

1 Pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school

verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een

katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school

hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer-

en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke

school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan

het project van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners

zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt ook in dat leerlingen deelnemen

aan de lessen van rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs vind je:

- op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5

Het pedagogisch project ‘de 4 pijlers van de Lutgardisscholen’ vind je:

- op de website van het Lutgardiscollege:

http://www.lutgardiscollege.be/onze-school/algemeen#pedagogisch-project

2 Engagementsverklaring tussen school en ouders

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken

gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.

Als 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

We organiseren meerdere keren per schooljaar een individueel oudercontact, de data hiervan kan u reeds bij aanvang

van het schooljaar terugvinden in de jaarlijkse schoolkalender. Naargelang het studiejaar, zijn een aantal van deze

oudercontacten verplicht. Ze kunnen op de school doorgaan, of via een digitaal platform (smartschool of andere).

Hiervoor ontvangt u steeds een uitnodiging. Tijdens het oudercontact krijgt u de gelegenheid om of de

trajectbegeleider te spreken, of alle vakleerkrachten persoonlijk aan te spreken over uw zoon of dochter. Daarnaast

kan de klassenraad u ook zelf uitnodigen voor een persoonlijk gesprek op basis van de schoolresultaten of attitudes en

gedragingen. Indien we u, als ouders, expliciet uitnodigen om aanwezig te zijn op het oudercontact, hopen we dan

ook dat u op onze uitnodiging zal ingaan. Indien dit onmogelijk blijkt, gelieve dan de school te verwittigen en een

andere afspraak te maken.
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2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Door de 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 die hij of zij 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 (zie DEEL II). Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan

deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt, gelieve hier ons tijdig van te verwittigen.

De concrete afspraken hierover vindt u verder terug in het schoolreglement.

Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, mag een leerling niet meer

dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden

terugbetaald. 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 te is.

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 het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement. Indien u of uw kind niet meewerkt aan

onze inspanningen, 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 hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Het Lutgardiscollege is een kleine, familiale school. We willen er zijn voor al onze leerlingen en dit zowel op studievlak als

op socio-emotioneel vlak. Dat betekent dat alle personeelsleden (leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en directie)

voor je klaarstaan. Heb je vragen? Richt je dan tot het personeelslid waarbij je je het beste voelt. Dat kan je titularis of

trajectbegeleider zijn, een vakleerkracht,… Ligt het wat moeilijker of gevoeliger? Heb je meer ondersteuning nodig? Dan

kan je zeker ook terecht bij onze vaste leerlingenbegeleider, Sarah Knops of jongerencoach Steven Vanderlinden. Je kan

een afspraak met hen maken via mail (smartschool) of door hen persoonlijk aan te spreken op school.

Onze leerlingenbegeleider zit de tweewekelijkse ‘Cel leerlingenbegeleiding’ voor. Dit is een interdisciplinair team dat

bestaat uit de CLB-medewerkers (CLB Pieter-Breughel) van de school, de directie (Sabine Verheyden), de leerlingenbeleider

zelf (Sarah Knops), eventueel de tuchtprefect (Nick Franckx) en onze aanspreekpunten rond pestproblematieken (Virginie

Meirlaen) en relaties (Dominique Casteels) en onze jongerencoach (Steven Vanderlinden).

Wij trachten er steeds te zijn voor onze leerlingen, in eerste instantie door naar hen te luisteren en hen te helpen en te

begeleiden waar mogelijk. Merken we dat bijkomende hulp nodig is, dan zullen we steeds overleggen met de ouders en de

leerling en zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding, in samenwerking met het CLB.

Wij rekenen daarbij op de positieve medewerking van de ouders.

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. Om uw kind een behoorlijke kennis van het

Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis

Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de

klassenraad daartoe beslist.
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Deel II - Het reglement

1. De inschrijvingen en toelatingen

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je op de website www.inschrijveninbrussel.be. Neem

gerust contact op met de school voor extra informatie (02 672 38 67).

Eenmaal ingeschreven blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

● wanneer je zelf onze school verlaat; of

● wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of

● een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het

gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB

ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel

aangepast programma haalbaar zien; of

●   een gewijzigd verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het

individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met jou en het CLB

ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar. Of

● jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het

einde van het lopende schooljaar; of

● je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt [3.1.9]).

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar

bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III.

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De

enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.

2. Onze school

2.1. Studieaanbod

Het studieaanbod van onze school is terug te vinden op onze website www.lutgardiscollege.be.

Overstappen naar een andere studierichting kan, maar tot een wettelijk vastgelegde datum:

● In de eerste vier leerjaren kan je tot en met 15 januari van studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de

klassenraad een afwijking toestaan. Dat geldt ook voor het vijfde leerjaar, maar dan kan een afwijking alleen op

basis van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

● In het zesde leerjaar mag je niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een

uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Let op, je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

2.2. Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling (zie jaarlijkse schoolkalender)

Vanaf 07.50 u. voorzien we toezicht op het schooldomein. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de

schooluren is er toezicht voorzien tot 16.00 u. op de speelplaats. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische

redenen afwijken van de normale dagindeling.
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2.2.1. DAGINDELING 1e graad

08.30 u. – 09.20 u. les

09.20 u. – 10.10 u. les

10.10 u. – 10.25 u. speeltijd

10.25 u. – 11.15 u. les

11.15 u. – 12.05 u. les

12.05 u. – 13.05 u. middagpauze

13.05 u. – 13.55 u. les

13.55 u. – 14.45 u. les

14.45 u. – 14.55 u. speeltijd

14.55 u. – 15.45 u. les

16.00 u. – 17.30 u. facultatieve studie (bijdrage)

geen avondstudie op vrijdag

DAGINDELING 2e /3e graad

08.45 u. – 09.35 u. les

09.35 u. – 10.25 u. les

10.25 u. – 10.35 u. speeltijd

10.35 u. – 11.25 u. les

11.25 u. – 12.15 u. les

12.15 u. – 13.05 u. middagpauze

13.05 u. – 13.55 u. les

13.55 u. – 14.45 u. les

14.45 u. – 14.55 u. speeltijd

14.55 u. – 15.45 u. les

16.00 u. – 17.30 u. facultatieve studie (bijdrage)

geen avondstudie op vrijdag

2.2.2 Afspraken afwezige leerkracht 1e graad

Indien een leerkracht afwezig is, kan er een uitzondering

worden gemaakt op de dagindeling:

● Bij de aangekondigde afwezigheid* van een

leerkracht, is het de leerlingen toegestaan om

tijdens het eerste lesuur toe te komen (verplicht

aanmelden op het secretariaat voor de start van

het tweede lesuur).

● In de namiddag kunnen de leerlingen vanaf het

zevende lesuur naar huis indien de lessen van dit

uur niet kunnen doorgaan**.

In beide gevallen kunnen opdrachten doorgegeven worden

via smartschool en verwachten we dat deze worden

uitgevoerd.

* een aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag

voordien (voor 16u) via een smartschool-bericht

gecommuniceerd worden.

** een niet-aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag

zelf voor 12u gecommuniceerd worden.

Toestemming voor deze uitzondering dient bevestigd te

worden bij aanvang van het schooljaar op de digitale

leerlingenfiche.

Afspraken afwezige leerkracht 2e /3e graad

Indien een leerkracht afwezig is, kan er een uitzondering

worden gemaakt op de dagindeling:

● Bij de aangekondigde afwezigheid* van een

leerkracht, is het de leerlingen toegestaan om

tijdens het eerste lesuur toe te komen (verplicht

aanmelden op het secretariaat voor de start van

het tweede lesuur).

● In de namiddag kunnen de leerlingen vanaf het

zesde lesuur naar huis indien de lessen van het

zesde en zevende uur niet kunnen doorgaan

(les-wissels zijn om organisatorische redenen niet

toegelaten).

In beide gevallen kunnen opdrachten doorgegeven worden

via smartschool en verwachten we dat deze worden

uitgevoerd.

* een aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag

voordien (voor 16u) via een smartschool-bericht

gecommuniceerd worden.

** een niet-aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag

zelf voor 12u gecommuniceerd worden.

Toestemming voor deze uitzondering dient bevestigd te

worden bij aanvang van het schooljaar op de digitale

leerlingenfiche.

2.2.3 De middagpauze

Om ‘s middags de school te verlaten en terug binnen te komen zal je spontaan een pasje moeten tonen aan de

schoolpoort. Om het toezicht op de speelplaats te kunnen garanderen, is de schoolpoort tussen 12.30 u. en 13.00 u.

gesloten: je kan dan niet binnen of buiten.

Let op: als je de school verlaat zonder pasje kan je een sanctie krijgen. Misbruik, vervalsing, verlies of weigeren je

6



schoolpasje te tonen, zullen leiden tot sancties. Een middagpasje kan door de directeur of gemandateerde ingetrokken

worden voor bepaalde of onbepaalde duur.

2.2.4 Het middagpasje

In de volgende gevallen kan je van het secretariaat zo’n pasje krijgen:

● Je zit in de derde graad én je bent ouder dan 18: je krijgt een pasje dat het hele schooljaar geldig is.

● Je zit in het vierde, vijfde of zesde middelbaar en je bent minderjarig, maar je ouders geven je de schriftelijke

toestemming (zie 'leerlingenfiche') om de school ‘s middags te verlaten.

● Je zit in de eerste graad of het derde jaar en je ouders geven je de schriftelijke toestemming (zie 'leerlingenfiche')

om ’s middags bij familie (binnen een straal van 1km rond de school) te gaan eten: je krijgt een pasje dat geldig is

op de aangeduide dag(en). Je krijgt geen toelating om de school 's middags te verlaten om een broodje te kopen of

in een snackbar te gaan eten.

2.2.5 Middagpauze op school

Tijdens de middagpauzes worden verschillende activiteiten (middagstudie, ict, bib, sport, leerlingenraad,…) georganiseerd

die kaderen in het pedagogisch project van de school. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan deze middagactiviteiten.

Je kan tussen 7.50 u. en 10.30u. een bonnetje kopen voor een belegd broodje of een (warme) pasta aan het onthaal. De

betaling van dit broodje of de (warme) paste gebeurt onmiddellijk en digitaal (een betaalterminal is voorzien op het

secretariaat). Dit broodje kan je vanaf 12.05 u. in de refter afhalen op vertoon van je ticket, daar kan je ook je pasta

opwarmen in de microgolfoven (afhankelijk van COVID-maatregelen). Tijdens de middagpauze mogen geen andere koude of

warme snacks worden binnengebracht. Tussen 12.05 u. en 13.05 u. heb je GEEN toegang tot het schoolgebouw, behalve

als je wenst deel te nemen aan bovenstaande activiteiten.

2.2.6 Vakantie- en verlofregeling

De vakantie- en verlofregeling verschilt van schooljaar tot schooljaar. De regeling voor het lopende schooljaar wordt

opgenomen in de jaarlijkse schoolkalender (zie smartschool en documentatie bij het begin van het schooljaar).

2.3. Extra-muros activiteiten (= buitenschoolse activiteiten)

Buitenschoolse activiteiten worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. De

extra-murosactiviteiten gaan in de eerste graad steeds door in het binnenland. In de tweede graad en de derde graad

kunnen meerdaagse excursies doorgaan in het buitenland. Wij verwachten dat al onze leerlingen hieraan deelnemen.

Uitzonderingen kunnen enkel worden toegestaan door de directie; voor buitenlandse reizen moet je dit voor 1 oktober van

datzelfde schooljaar kenbaar maken. Als je gewettigd afwezig bent op een buitenschoolse activiteit, zullen we het deel van

de kosten terugbetalen/ niet aanrekenen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, nemen we op in de

schoolfactuur. Leerlingen die niet deelnemen aan buitenschoolse, meerdaagse activiteiten krijgen een alternatief

programma. De inhoud hiervan kan besproken worden, aanwezig zijn is ook hier een vereiste.

Alle elementen van het schoolreglement blijven gelden tijdens de buitenschoolse activiteiten. Een volledig overzicht van

activiteiten en bijkomende informatie vind je op smartschool. Je ontvangt steeds tijdig een mail waarin de praktische

schikkingen zijn opgenomen. In bepaalde gevallen mogen de leerlingen van het zesde jaar zonder begeleider op stap in het

kader van een buitenschoolse activiteit. Deze visie sluit aan bij het 'opvoedingsproject' van de school en bij de

‘vakoverschrijdende eindtermen’ voor de derde graad. De verzekering biedt ook in dit geval dekking, voor zover de leerling

zelf geen zware fout begaat en voor zover de normale heen- en terugweg gevolgd wordt.

Uitzonderlijk mogen ook andere leerlingen na een activiteit in Brussel rechtstreeks en zonder begeleiding naar huis.

Hiervoor kunnen de ouders schriftelijk toelating geven op de ‘leerlingenfiche’, deze is dan geldig voor het hele lopende

schooljaar of via een mail of briefje.
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2.4. Schoolfactuur

We streven ernaar de bijdrageregeling zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de pedagogische regelgeving. De

school streeft steeds naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding – met als doel dat elke leerling kan deelnemen – zo

mogelijk aangevuld met subsidies. Indien nodig, kan gevraagd worden de financiële bijdrage hiervoor te spreiden of te

verminderen.

2.4.1. Wat vind je in de bijdrageregeling?

In de bijdrageregeling die je bij de start van het schooljaar ontvangt, vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders

kunnen vragen. Op die lijst staan zowel verplichte als extra uitgaven:

● Verplichte uitgaven zijn o.a.: huur van de schoolboeken, kopieën, voorgedrukt examenpapier en takenpapier ... Het

gaat hier om zaken die je alleen bij ons kan aankopen.

● Extra uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan

deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen.

In de  bijdrageregeling staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere enkel richtprijzen:

● Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen.

● Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag

dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De  bijdrageregeling wordt besproken op de schoolraad.

2.4.2 We hebben de volgende afspraken over de schoolfactuur:

Vanaf de eerste week van de vakantie heeft iedere leerling / ouder de mogelijkheid om via het digitaal aankoopsysteem de

werkboeken en de leerwerkboeken voor het komende schooljaar aan te kopen. Voor de leerlingen van het eerste jaar

werken wij met de leverancier Schoolsupply, voor de leerlingen van de andere jaren werken wij met Studieshop.be. De

boeken moeten onmiddellijk betaald worden waarna ze thuis (of op een ander gekozen adres) worden geleverd.

We verwachten dat alle leerlingen op 1 september over het verplichte materiaal beschikken. Als je ouders het moeilijk

hebben om de ‘schoolboeken’factuur te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur.

In de loop van het schooljaar krijgen je ouders drie keer een schoolfactuur. We verwachten dat die afrekening op tijd en

volledig wordt betaald, dat betekent binnen de 14 dagen na uitgifte.. De factuur kan betaald worden via domiciliëring,

bankapplicatie of overschrijving. Indien er een probleem zou zijn met of een fout staat in de factuur, dient dit binnen de 14

dagen na afgifte gemeld te worden via facturatie@lutgardiscollege.be. Nadien worden facturen niet meer (deels)

gecrediteerd.

In de eerste twee schoolfacturen worden 50% van de vaste kosten en enkele facultatieve kosten (gedane uitstappen,

meerdaagse uitstappen, toneel,…) aangerekend, uitgezonderd de buitenlandse reizen. Van deze laatste wordt er bij de

eerste schoolfactuur reeds 70% aangerekend, de overige 30% bij de tweede rekening1. Via de derde en laatste

schoolfactuur worden de resterende kosten afgerekend. De eerste schoolfactuur ontvangt u met het tweede rapport

(einde november/begin december), de tweede afrekening ontvangt u met het paasrapport (maart-april) en de derde

afrekening ontvangt u voor de laatste examenperiode (juni).

De rekeningen van de schoolbus worden gespreid over het schooljaar (voor de herfstvakantie en voor de krokusvakantie).

Heb je andere vragen voor onze boekhouding, dan kan je steeds contact opnemen met Chris Menschaert,

verantwoordelijke voor boekhouding en leerlingenfacturatie. Dit kan via mail: facturatie@lutgardiscollege.be of via telefoon

0476 170 103.

1 Voor het betalen van de eindejaarsreis kan afgeweken worden van de beschreven procedure.
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Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolfactuur. Dat betekent dat

we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de

schoolfactuur te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolfactuur, zullen we beide ouders een

identieke schoolfactuur bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige

restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

2.4.3 Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen?

Als je ouders het moeilijk hebben om de schoolfactuur te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. We gaan

discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van

betalen.

2.4.4 Wat als je ouders weigeren te betalen?

Indien we vaststellen dat de schoolfactuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of

omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in

eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, hanteert de school volgende procedure:

● bij niet tijdige betaling van een schoolfactuur wordt een digitale betalingsherinnering gestuurd, betaalbaar binnen

de 14 dagen;

● bij niet tijdige betaling van de betalingsherinnering wordt een digitale aanmaning gestuurd, betaalbaar binnen de

14 dagen;

● bij niet tijdige betaling van de aanmaning wordt een sommatie per brief gestuurd, betaalbaar binnen de 14 dagen;

● indien al alle voorgaande stappen geen gehoor werd gegeven, zien wij ons genoodzaakt uw dossier door te geven

aan onze partner TCM Belgium, Ambachtenlaan 13 C te Heverlee. Dit brengt extra kosten met zich mee.

2.5. Samenwerking met andere scholen

Voor een projectweek in februari, werken wij in onze eerste graad samen met het Sint-Jozefcollege (SJC) en het Mater Dei

Instituut (MDI) in Sint-Pieters-Woluwe en het Don Bosco Instituut (DBI) in Sint-Lambrechts-Woluwe. Concreet betekent

dit dat we één week tijdens het tweede trimester samen organiseren. Hoewel de lessen mogelijks door leraren van een

andere school worden gegeven, is het uiteindelijk onze school die instaat voor de evaluatie. Ook blijft dit schoolreglement

steeds volledig van toepassing.

3 Studiereglement

3.1 Afwezigheid

Je bent verplicht om alle dagen, vanaf 1 september tot en met 30 juni, op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen

aan alle lessen en aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De

vrije dagen vind je in de jaarlijkse schoolkalender die je bij het begin van het schooljaar mee naar huis krijgt. Dat staat ook

zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben of zich hier (digitaal) mee akkoord verklaarden

via de leerlingenfiche.

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten

binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je ouders verwittigen ons in zulke

gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. Indien wij geen bericht hebben ontvangen, zullen je ouders voor

10u een bericht ontvangen om de afwezigheid van uw zoon of dochter te verantwoorden. In alle andere gevallen heb je

vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.7.
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3.1.1 Je bent ziek

a) Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

● een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie

opeenvolgende kalenderdagen.

Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Hiervoor gebruik je enkel de briefjes uit je schoolagenda (in

volgorde)!

● een medisch attest is nodig:

– als je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;

– als je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd

hebben met een eigen verklaring;

– als je tijdens de examens wegens ziekte afwezig bent.

b) Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?

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

– uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);

– de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;

– begin- of einddatum zijn vervalst;

– het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je

ouders, hulp in het huishouden ....

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.

c) Wanneer lever je een medisch attest in?

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10

opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je

terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch

attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak

met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een

arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

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

Als je wegens ziekte, handicap, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen,

dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op

school”. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.

Als je door ziekte, ongeval, handicap of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen,

dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat

wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere

manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders

kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal

de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

e) Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of moederschapsverlof wordt tijdelijk

onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist, in overleg

met je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is gratis.

● De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een

niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een

chronische ziekte.

● De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een
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niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een

chronische ziekte.

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

voorwaarden en organisatie

Voorwaarden:

● Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd);

● Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-specialist); Uit dit attest blijkt dat je

niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag krijgen;

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

● Je verblijft op 10 km of minder van de school;

● Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe

aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.

● Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en binnen de drie maanden

opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag

ingediend worden. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.

Organisatie:

● TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis;

● Je krijgt 4 uur per week thuis les.

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie

Voorwaarden:

● Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je

onderwijs mag krijgen;

● Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest. Voor jouw volledige

schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de

oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is

dus geen nieuwe aanvraag nodig;

● Je verblijft op 10 km of minder van de school.

Organisatie:

● Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid;

● TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd. Dat is mogelijk na

akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel

waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze.

Als je aan deze voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien je ouders TOAH

aanvragen, starten we zo snel mogelijk met TOAH.

TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren.

f) Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?

Als je door ziekte, of ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve lesdagen) niet de lessen niet kan

volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs (SIO) via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit

via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds

terecht bij de leerlingenbegeleider, Sarah Knops. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden

voldoet.
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3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont. Je

bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of een huwelijksaankondiging.

3.1.3 Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages,

tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de directeur (eventueel in samenspraak met de klassenraad) je het recht

geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten

die aansluiten bij je discipline.

3.1.5 Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid voor de

vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op.

Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor TOAH en synchroon internetonderwijs ((zie punt 3.1.1.).

3.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen:

● je moet voor een rechtbank verschijnen;

● de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

● bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

● op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

● je bent preventief geschorst;

● je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;

● je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse

Scholierenkoepel;

● om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden.

3.1.7 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn:

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen,

schoolvervangende projecten ...). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze

afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens examens, overhoringen, klasoefeningen of taken?

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden

die achteraf te maken. Als je gewettigd afwezig was bij één of meer examens, beslist de directeur of zijn afgevaardigde

samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal

gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

3.1.9 Spijbelen kan niet

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit
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school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor

rekenen we ook op jouw positieve instelling.

Alle afwezigheden worden automatisch naar het Ministerie van Onderwijs gestuurd, als je dus te veel spijbelt, dan is het

Ministerie hiervan op de hoogte en kan dit gevolgen hebben voor je statuut als “regelmatige leerling”, met mogelijk

moeilijkheden i.v.m. de bekrachtiging van je studies en de leerplicht.

Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen,

voortdurend te laat blijft komen zonder wettige reden of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

3.1.10 Van school veranderen tijdens het schooljaar

Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk.

3.2 Persoonlijke documenten

3.2.1 Schoolagenda, notitieschriften, taken en oefeningen, leerboeken

We werken met een digitale schoolagenda via ons communicatieplatform (smartschool). Deze wordt door de leerkrachten

ingevuld, steeds voor aanvang van de lessen. Toetsen en taken worden eveneens via dit platform aangekondigd, en

verduidelijkt / herhaald in de les zelf.

Als leerling besteed je zelf de nodige zorg aan je notitieschriften en taken. Ze vormen een onderdeel van de voorwaarden

tot het bekomen van een officieel getuigschrift, het is dan ook belangrijk ze goed bij te houden en gedurende de 2

opeenvolgende schooljaren zorgvuldig te bewaren. Een huistaak die niet op tijd is ingeleverd, moet je de volgende

schooldag aan de vakleraar bezorgen. De vakleraar kan hiervoor punten aftrekken of een nulcijfer geven.

Leerboeken worden gehuurd of aangekocht bij de schoolleverancier (Schoolsupply of Studieshop). Bij verlies of

beschadiging zal een schadevergoeding gevraagd worden (zie voorwaarden Studieshop). Daarom is het erg belangrijk dat je

de nodige zorg besteedt aan je materiaal. Boeken die gekaft zijn, zijn minder kwetsbaar en zijn zo interessanter op door

te verkopen!

3.2.2 Chromebooks

Eerste middelbaar - nieuwe leerlingen tweede en vierde middelbaar (schooljaar 2022-2023)

Leerlingen vanaf het eerste middelbaar kopen een chromebook aan via de schoolleverancier (Schoolsupply). Deze wordt

als dusdanig geconfigureerd dat ze eenzelfde opbouw kennen voor al onze leerlingen en dat ze door de leerkrachten

kunnen worden gecontroleerd en gestuurd (op school). De chromebook is een belangrijk onderdeel van het lesgebeuren en

dient dagelijks mee te worden genomen naar school. Het laden van deze (nieuwe) chromebook gebeurt thuis door de

leerlingen zelf, na de schooluren. We verwachten dat eenieder over een opgeladen toestel beschikt zodat we onmiddellijk

aan de slag kunnen gaan. De autonomie van een nieuw toestel bedraagt 10 uur en is dus ruimschoots voldoende voor een

schooldag. Tijdens de schooluren kan de chromebook (net zoals andere waardevolle spullen) in de eigen locker in de klas

worden bewaard. Chromebooks horen immers niet thuis op de speelplaats en worden daar ook niet toegelaten.

Vanaf het derde middelbaar

Ook in het derde jaar wordt er intensief met de eigen chromebook gewerkt. Chromebooks die ouder zijn dan 2 jaar kunnen

in de eigen locker worden bewaard én opgeladen tijdens de schooluren. Het is vanzelfsprekend dat de chromebook

opgeladen is bij aankomst op de school zodat we er onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

Digisprong

De Vlaamse Regering maakte in 2021 en 2022 een budget vrij voor de digitalisering van scholen. Deze middelen zijn

afkomstig van het Europees Herstelfonds uit de coronacrisis en moeten binnen de 3 jaar aangewend zijn.
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Op het Lutgardiscollege zetten we de middelen als volgt in:

● Extra aankoop van persoonlijke lockers (t.w.v. 25000 euro) met mogelijkheid tot opladen waarvoor geen huurprijs

meer gevraagd (13 euro - eerste graad, 25 euro - tweede en derde graad met opladen) wordt

● Aankoop typecursus voor onze leerlingen van de eerste graad (t.w.v. 2200 euro)

● Je eigen chromebook is minder dan 3 jaar oud: je ontvangt een korting op je tweede schoolfactuur t.w.v.  75 euro

● verdere informatisering van de klaslokalen - uitrusting om het streamen van lessen te optimaliseren (vanaf

schooljaar 2022)

3.2.3 Rapporten

In het eerste jaar wordt er ingezet op permanente evaluatie en constante feedbackmomenten. Het aantal rapporten is

bijgevolg gereduceerd: in het eerste trimester krijg je een tussentijds rapport in oktober en ééntje samen met het

semesterrapport. In het tweede semester krijg je eveneens een tussentijds rapport voor de paasvakantie en een

tussentijdsrapport samen met het semester- en jaarrapport. Nauwere opvolging gebeurt via de trajectbegeleider en kan je

nalezen in het portfolio op smartschool, punten kunnen opgevolgd worden via het puntenboekje eveneens op smartschool.

In het tweede jaar hanteren we dezelfde werkwijze: in het eerste trimester krijg je een tussentijds rapport en een tweede

tussentijds rapport met het semesterrapport in december. In het tweede semester krijg je eveneens een tussentijds rapport

voor de paasvakantie en een laatste tussentijds rapport samen met het semester- en jaarrapport (inclusief examenrapport).

Nauwere opvolging gebeurt via de trajectbegeleider en kan je nalezen in het portfolio op smartschool, punten kunnen

opgevolgd worden via het puntenboekje eveneens op smartschool.

Vanaf de tweede graad krijg je in het eerste trimester twee tussentijdse rapporten en een semesterrapport (incl.

examenrapport) eind december. In het tweede semester krijg je eveneens twee tussentijdse rapporten. Dit semester wordt

afgesloten met een semesterrapport (incl. examenrapport) einde juni en een jaarrapport.

Per rapport worden er minstens twee gelijkwaardige cijfers per vak gegeven.

Lever dit rapport opnieuw in, ondertekend door vader en/of moeder of voogd op de eerstvolgende schooldag.

3.3 Het talenbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra

ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg

hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt en je verplicht om extra taaluren te volgen. Ook in

andere jaren kan het je verplicht worden om extra taaluren te volgen.

Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere activiteiten

te volgen (o.a. ondersteuning of taalbegeleiding), om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas.

3.4 Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij

door een cel leerlingenbegeleiding te organiseren, een vaste leerlingenbegeleider aan te stellen en groene leerkrachten

die instaan voor een anti-pestbeleid, relaties en conflicthandling.

De school werkt samen met het CLB Pieter-Breughel. Een afspraak met het CLB kan op vraag via de leerlingenbegeleiders of

door de CLB-medewerkers een mailtje via smartschool te sturen.

3.5 Begeleiding bij je studies

Voor je studie- en studiekeuzebegeleiding kun je beroep doen op je leraren (de klassenleraar of trajectbegeleider, de

vakleraren en de leerlingenbegeleiding) en het CLB.

14



3.5.1 De begeleidende klassenraad

• De klassenleraar volgt elke leerling van zijn of haar klas op / de trajectbegeleider volgt zijn groepje leerlingen op.

• Om de samenwerking en het contact tussen al je vakleerkrachten op het vlak van je begeleiding te bevorderen,

vergaderen de leerkrachten van je klasgroep in een klassenraad. Hieraan nemen naast alle leerkrachten van je klas ook

de directie en de leerlingenbegeleider deel. Een afgevaardigde van het CLB is regelmatig aanwezig. Tijdens deze

vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie over je functioneren op school en geeft hij/zij toelichtingen bij

je kennen en kunnen, je leer- en studeerhouding en je leefhouding. Na bespreking zoekt de klassenraad indien nodig

naar een passende begeleiding. Zo kan een begeleidingsplan worden opgemaakt. Soms is doorverwijzing naar het CLB

van onze school of naar een andere instantie noodzakelijk.

• De school brengt je ouders via het rapport, per brief, elektronisch of telefonisch op de hoogte van elke vooropgestelde

remediëring. In het verslag van de klassenraad wordt het resultaat van de bespreking opgenomen, evenals het

geformuleerde advies naar je ouders.

Het hoofddoel van deze begeleiding is je leervordering te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende

klassenraad voor te bereiden en je een gemotiveerd advies geven op het einde van het schooljaar.

De klassenraad houdt hiertoe continu een digitaal, pedagogisch dossier bij, het leerlingvolgdossier (LVS) in smartschool.

3.5.2 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 bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag

onderzoeken en een beslissing nemen.

3.5.3 Bij specifieke onderwijsbehoeften, ziekte of ongeval

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke

onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke

beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de

eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop

van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen

organiseren.

• Als je wegens specifieke onderwijsbehoeften, 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 (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.

• In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je wegens specifieke onderwijsbehoeften of om medische redenen

toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden.

De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Naargelang

het geval krijg je dan op het einde van het 1e leerjaar of op het einde van het 1e en 2e leerjaar geen

orienteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan.

3.5.4 Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden

Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te

volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens

de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:

– wanneer je een leerstoornis hebt en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB;

– wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of tijdens je

onderwijsloopbaan de overgang maakte vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs.

– wanneer je cognitief sterk functioneert, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen. In

principe valt er geen volledig vak weg tenzij de klassenraad oordeelt dat de doelen van een bepaald vak reeds bereikt

zijn.
15



3.6 De evaluatie in de loop van het schooljaar

3.6.1 Het evaluatiesysteem

Het Lutgardiscollege heeft gekozen voor een tweeledig evaluatiesysteem over de jaren heen: in de lagere jaren wordt er

voornamelijk gewerkt met permanente evaluatie, zo trachten we onze leerlingen de juiste studiemethode aan te leren.

Om onze leerlingen verder voor te bereiden op het hoger onderwijs, wordt in de loop van de leerjaren het deel

permanente evaluatie afgebouwd en het examengedeelte vergroot. Zo wordt in de derde graad voornamelijk gewerkt met

semestriële examenreeksen. Naast het bevragen van inhoudelijk kennis, maakt ook de vooruitgang op gebied van

(vakspecifieke) vaardigheden en attitudes deel uit van het evaluatiesysteem.

3.6.2 1e graad

In de eerste graad worden de meeste vakken door middel van permanente evaluatie beoordeeld, we dagen de leerlingen

op het gebied van leren leren uit door gradueel synthesetoetsen (grotere hoeveelheden) in te voeren. Zo willen we hen

beter voorbereiden voor hun examenreeksen, die starten vanaf het tweede middelbaar (juni).

In het eerste jaar van de eerste graad wordt voornamelijk met kleine overhoringen gewerkt (KO’s), voor een aantal vakken

worden er ook synthesetoetsen georganiseerd. De synthesetoetsen tellen voor 30% mee bij het dagelijks werk van het

eerstvolgende rapport.

In het tweede jaar van de eerste graad wordt eveneens met kleine overhoringen gewerkt (KO’s) en neemt het aantal

synthesetoetsen toe, zowel wat betreft aantal vakken als wat betreft intensiteit. We sluiten het schooljaar af (juni) met een

korte examenreeks. De cijfers voor de synthesetoetsen en de examencijfers worden voor 50% verrekend in het

eerstvolgende rapport.

3.6.3 2e graad

In de tweede graad worden er opnieuw verschillende vakken beoordeeld door middel van permanente evaluatie,

aangevuld met examenreeksen in december en juni. Het semester- en jaartotaal voor deze examenvakken wordt als volgt

berekend: 50% op het dagelijks werk en 50% op de examens.

In het tweede trimester (januari - april) leggen de leerlingen synthesetoetsen af voor de meeste vakken. Deze volgen elkaar

korter op dan in de eerste graad om de leerlingen te leren meerdere grotere hoeveelheden in een korte periode te

verwerken. Deze synthesetoetsen worden voor 50% meegerekend in het eerstvolgende rapport.

3.6.4 3e graad

In de derde graad worden slechts enkele vakken beoordeeld door middel van permanente evaluatie. Voor de andere

vakken van de derde graad zijn er twee examenreeksen (Kerst en juni), telkens gedurende 10 dagen. Het semester- en

jaartotaal voor deze vakken wordt berekend volgens de verhouding: 1/3 op het dagelijks werk en 2/3 op de examens.

De leerlingen krijgen bij de aanvang het schooljaar een duidelijk overzicht over de evaluatiemethode van elk vak

(schoolkalender). Voor alle graden geldt de regel dat het eerste semester voor 40% van het jaartotaal telt en het tweede

semester voor 60%.

3.6.5 De concrete organisatie van de examens

De examendata én de examenplanning worden in het begin van het schooljaar opgesteld en via de schoolkalender

meegedeeld. De periode voor het afnemen van toetsen voor het dagelijks werk, sluit zeven dagen (incl. weekenddagen)

voor de start van de examenperiode af, uitgezonderd voor vakken met permanente beoordeling.

De examens mogen pas op het einde van de voorziene tijd afgegeven worden. Alle schriftelijke examens eindigen om

12.30 u., tenzij vooraf een andere regeling voorzien is. Alle schriftelijke examens starten ten laatste om 9.00u.. Leerlingen

werken verplicht tot 12u15 aan hun examen, leerlingen die dat wensen, kunnen nog doorwerken tot 12.30 u.
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Alle examens – ook kladwerken – worden op speciaal daartoe bestemde bladen gemaakt. Behalve deze bladen mag er op

de lessenaar geen papier aanwezig zijn. Indien andere documenten noodzakelijk zijn, moeten deze vermeld worden op de

vragenlijst. De boekentassen worden vooraan in de klas geplaatst, elektronische toestellen gebruikt voor communicatie of

spel (gsm, iPod, smartphone, smartwatch ...) worden uitgezet en in de boekentas gestoken. Hou je je toestel toch bij je

(broekzak, …) dan kan dit als fraude worden beschouwd (zie 3.6.7).

Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen bijkomende proeven na 1 juli georganiseerd worden.

Er wordt voor de leerlingen examenstudie (13.10 u. - 16.00 u. + facultatieve avondstudie) georganiseerd waaraan ze

kunnen deelnemen. U kan dit bij aanvang van het schooljaar op de 'leerlingenfiche’ aanduiden, tenzij tegenbericht blijft dit

geldig voor het hele lopende schooljaar.

3.6.6 De beoordeling

Het criterium waarop je prestaties beoordeeld worden, wordt aangegeven door de leerplandoelen van elk vak. De mate

waarin je de eindtermen behaalt, bepaalt het al dan niet slagen voor een vak.

3.6.7 Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken,

beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen,

technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten ...

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor

die taak of toets een nul te geven.

Wanneer je betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en

een ordemaatregel opleggen zodat het examen normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als

je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van

de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de

onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk (binnen de vijf werkdagen)

mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef

nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien

een tuchtprocedure opstarten (zie 4.2.).

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de

afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is

dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

3.6.8 Meedelen van resultaten

We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten via de verschillende schoolrapporten (en via het

puntenboekje in smartschool). Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en

proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarvoor ook een kopie vragen. Dat kan enkel door schriftelijk contact

op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We

kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

3.6.9 De deliberatie

Wie is lid van de delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten

door de directeur of zijn afgevaardigde. Een CLB-lid kan aanwezig zijn. De besprekingen van de delibererende klassenraad

zijn geheim.
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Wat doet de delibererende klassenraad?

Beslissen

Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist:

● of je al dan niet geslaagd bent;

● welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.

Motiveren van de beslissing

De delibererende klassenraad steunt en motiveert zijn beslissing:

● op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald (en dit zowel voor inhoudelijke kennis als

voor vaardigheden en attitudes); alsook op je studiehouding en de inspanningen die je levert voor vakken met

een waarschuwing en/of vakantiewerk;

● op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;

● op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan;

● op je medisch dossier: ziekte, dyslexie ...;

● op je historiek van de voorbijgaande schooljaren.

Advies geven

De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere

schoolloopbaan. We raden je ten zeerste aan dergelijke adviezen te volgen. Dat advies kan o.a. bestaan uit:

● raad over je studie- en werkmethode;

● concrete suggesties om tekorten of zwakke punten weg te werken;

● suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten).

Een attest uitreiken ( zie ‘soorten attesten’)

Soorten attesten

Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je

slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de 1e graad en de hogere leerjaren.

In het 1ste leerjaar van de eerste graad:

● als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je

o ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;

o ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar

▪ niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of

▪ je in het 2de leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring).

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

o als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend

leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die

beslissing.

Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad:

o als je geslaagd bent

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

leerjaar;

▪ krijg je een oriënteringsattest A met vakantiewerk of waarschuwing:

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten,

neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je

hierbij helpen. Komt er echter geen zichtbare positieve evolutie, dan kunnen we het volgende
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schooljaar onmogelijk even soepel zijn en dan is een oriënteringsattest A inhoudelijk moeilijk te

verantwoorden. De delibererende klassenraad zal dit dan ook mee opnemen in zijn motivering

en eindbeoordeling.

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

leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij

je als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk kan al belangrijk

zijn voor het volgende schooljaar. Het ligt voor de hand dat de klassenraad van het volgende

schooljaar niet geheel abstractie zal maken van de wijze waarop dit werk werd uitgevoerd.

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

overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad

oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt

je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

o als je niet geslaagd bent

▪ krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De

delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die

beslissing.

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

Overweeg je om je leerjaar over te zitten?

● Behaal je in het 1ste leerjaar A een oriënteringsattest A zonder beperkingen, dan is overzitten in hetzelfde

structuuronderdeel niet mogelijk. Je kan na het behalen van een oriënteringsattest A zonder beperkingen in 1B wel

de overstap maken naar 1A.

● Behaal je in het 1ste leerjaar A een oriënteringsattest A met beperkingen, dan kan je in principe niet overzitten in 1A

of 1B. Indien je echter in 1A of 1B een oriënteringsattest met uitsluiting van de toegang tot minstens de helft van

alle bestaande basisopties van 2A of 2B behaalt, dan kan je er wel voor kiezen om het leerjaar over te zitten.

● Behaal je in het 1ste leerjaar A een oriënteringsattest C, dan kan je er steeds voor kiezen om het leerjaar over te

zitten.

● Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een oriënteringsattest A, dan kan je

beslissen om je leerjaar over te zitten in een ander structuuronderdeel.

● Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een oriënteringsattest B, dan heb je voor

het overzitten van het leerjaar in dezelfde of een ander structuuronderdeel, een gunstig advies van de

delibererende klassenraad nodig. Enkel in geval van een gunstig advies inzake overzitten heb je de mogelijkheid om

het leerjaar over te zitten. Heeft de klassenraad een ongunstig advies inzake overzitten gegeven, dan is overzitten

in dat leerjaar niet mogelijk.

● Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de leerjaren van de tweede graad een oriënteringsattest B met

een clausulering voor alle studierichtingen van drie van de vier onderwijsvormen of voor alle studierichtingen van

twee van de drie finaliteiten, dan geeft de klassenraad geen advies inzake overzitten. Je kan er dan voor kiezen om

het leerjaar in hetzelfde of een ander structuuronderdeel over te zitten.

● Behaal je in het 2de leerjaar van de eerste graad of de hogere leerjaren een oriënteringsattest C, dan kan je

weliswaar steeds het leerjaar overzitten.

Getuigschriften en diploma

Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:

– een getuigschrift van de eerste graad;

– een getuigschrift van de tweede graad;

– een diploma van secundair onderwijs aso;
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In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens

beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen

in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Tegen deze beslissing van de klassenraad om

bijkomende proeven op te leggen is geen beroep mogelijk. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal

de klassenraad een beslissing te nemen. De periode waarin bijkomende proeven kunnen plaatsvinden, wordt opgenomen

in de jaarkalender.

In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het eerste leerjaar van een graad beslissen

dat je ondanks enkele tekorten toch al mag starten in het tweede leerjaar van dezelfde graad. Je moet dan wel in de loop

van dat tweede leerjaar die tekorten wegwerken. De school zal je hierbij ondersteunen. Op het einde van het eerste leerjaar

krijg je dan geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in

beroep gaan.

Uitzonderlijke gevallen zijn:

– wanneer je door ziekte of ongeval een groot deel van de leerstof hebt gemist;

– wanneer je van studierichting bent veranderd;

– wanneer je als ex-OKAN-leerling een grote inhaalbeweging moet maken voor één of meer vakken;

– wanneer je tijdelijk in het buitenland verblijft.

Als je in de loop van het 2de leerjaar van school of van studierichting zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende

klassenraad van het 1ste leerjaar opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet

akkoord gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op het einde van het schooljaar.

Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te

kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van

de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal

de klassenraad een beslissing nemen.

Volg je een individueel aangepast curriculum? Dan ontvang je op het einde van het schooljaar een attest van verworven

bekwaamheden. Uitzonderlijk kan de klassenraad alsnog de gewone studiebekrachtiging uitreiken op voorwaarde dat hij de

vooropgestelde doelen van het individueel aangepast curriculum als gelijkwaardig beschouwt met die van het gevolgde

structuuronderdeel.

Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen

aanvechten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige studiebewijs hebt gekregen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan

moeten je ouders (of jijzelf als je 18 bent) de volgende procedure volgen.

In een eerste fase vragen je ouders een persoonlijk gesprek aan met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat

kan ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten fysiek werden uitgedeeld. De precieze ontvangstdatum van de

rapporten vinden jullie in de jaarlijkse schoolkalender die je bij de start van het schooljaar ontvangt. Bij het niet in ontvangst

nemen door de betrokken personen, wordt het rapport geacht te zijn ontvangen op de voorziene ontvangstdatum (zie

jaarlijkse schoolkalender). Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire

feestdagen niet meegerekend) om een gesprek aan te vragen. Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende

proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld.

Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 02 672 38 67 (tussen 9.00 u. en 16.00 u.), ofwel

schriftelijk bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging die deze afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op

de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de
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hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn drie mogelijkheden:

● de voorzitter van de delibererende klassenraad heeft je ouders ervan kunnen overtuigen dat de genomen

beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer;

● de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst

van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;

● de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn.

In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw

te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering.

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de

beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie voorafgaand), dan kunnen je ouders of jijzelf (als je 18 bent) in een

tweede fase, met een aangetekende brief, beroep instellen bij het schoolbestuur:

Tav D. Poelman

Voorzitter van het schoolbestuur

VZW Lutgardisscholen-Brussel

De Wahalaan 11 - 1160 Oudergem

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je ouders

krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna

door aan het schoolbestuur.

Die brief versturen /bezorgen ze ten laatste de derde dag nadat je:

● ofwel het resultaat hebt ontvangen van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer

de betwiste beslissing werd bevestigd);

● ofwel de beslissing hebt ontvangen van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is

bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend),

die begint te lopen de dag nadat de brief van de school wordt ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de

verzending als voor de ontvangst.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren.

Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende

klassenraad betwisten.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook Deel III). In die

beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden, als mensen die dat niet

zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders

uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk

om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van de

mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet

zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het

schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het

daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.

Als de beroepsmogelijkheden binnen de school zijn uitgeput, kunnen de leerling en/of de ouders tegen de beslissing van de
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delibererende klassenraad een vernietigingsberoep indienen bij de Raad van State (derde fase). Maar hopelijk komt het

allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat.

Dat succes wensen wij je van harte toe!

4 Leefregels, afspraken, orde en tucht

4.1 Praktische afspraken en leefregels op school

4.1.1 Algemeen

● Nederlands is het communicatiemiddel bij alle schoolactiviteiten. Van alle leerlingen wordt respect en aandacht

voor de Nederlandse taal, de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandstalige cultuur verwacht. Tegelijkertijd

worden de jongeren uitgenodigd om het contact met de taal en de cultuur van anderen als een verrijking voor hun

eigen ontplooiing te beschouwen. Als blijkt dat je deze regel voortdurend overtreedt, volgt een ordemaatregel.

● Kom naar het college in verzorgde kleding (geen gescheurde broeken of trainingen, geen strandkledij,…) en

haartooi. Het dragen van een hoofddeksel en uitdagende kledij zijn niet toegelaten. In samenspraak met de

leerlingenraad werd evenwel besproken om het dragen van een trainingspak (énkel) op woensdag wel toe te

laten, zo kunnen leerlingen sneller aansluiten bij hun sportclubs in de namiddag.

● De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van de persoonlijke zaken van de leerlingen.

● Verspreid geen drukwerken in het college zonder toelating van de directie.

● Wees eerlijk bij het uitvoeren van taken, in het maken van proefwerken en overhoringen. Wie oneerlijk is of

vrijwillig hieraan meewerkt, kan een nul krijgen.

● Het niet maken van een taak of een strafwerk kan uitsluiting uit de lessen tot gevolg hebben.

4.1.2 Te laat komen

Op tijd komen is belangrijk. Wie op zijn werk veelvuldig te laat komt, riskeert ernstige sancties (zie orde- en

tuchtreglement). Wij beschouwen het dan ook uitdrukkelijk tot onze taak en opvoedingsplicht hierop toe te zien. Elk

laatkomen in de les verstoort een normaal lesverloop. We bedoelen hiermee niet enkel het laatkomen tijdens het eerste

lesuur!

Je bent te laat in de rij wanneer je bij het tweede belsignaal niet in de rij staat of in de klas bent!

● Je kan te laat komen met reden. Deze reden zal je schriftelijk moeten rechtvaardigen: briefje ouders, attest

vervoersmaatschappij ... Deze redenen worden genoteerd, maar zijn zonder gevolg.

● Je kan te laat komen zonder reden, met mogelijke sancties tot gevolg. Worden zeker NIET als reden aanvaard:

systematische verkeersopstoppingen, openbare werken die meerdere dagen in beslag nemen, overvolle bus of

tram, bus of tram systematisch te laat, overslapen, te laat vertrokken, te laat in de rij of klas, enz.

Wie te laat op school aankomt, meldt zich spontaan, bij het onthaal. Je gaat onder geen enkel beding naar de klas zonder

de schriftelijke toelating van een secretariaatsmedewerker. Die registreert het “laatkomen” in het computersysteem.

Vanaf een derde maal te laat komen zal je moeten nablijven in een werkstudie of avondstudie (zie afsprakenbeleid).

Afwijken van deze maatregel kan enkel in overleg met de secretariaatsmedewerkers, de directeur of de tuchtprefect. Een

secretariaats-medewerker zal de strafstudie noteren in het leerlingvolgsysteem,

Buitenschoolse activiteiten zullen moeten wijken voor deze maatregel of kunnen enkel in overleg worden aangepast.

Leerlingen die meer dan twintig keer te laat komen per trimester of meer dan dertig keer op jaarbasis, kunnen verplicht

worden om bij elke keer dat ze te laat komen op dezelfde dag dertig minuten in de avondstudie te blijven.

De school kan zwaardere maatregelen treffen indien noodzakelijk.

4.1.3 De klas
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● Hou je klas altijd net en werp afval in de daartoe bestemde vuilnisbak of papiermand.

● Wekelijks zijn er twee leerlingen per klas aangeduid voor de orde. Zij moeten hun medeleerlingen daarop attent

maken. Het lokaal wordt op het einde van elke dag opgeruimd.

● Regelmatig worden alle voorwerpen die in de lokalen niet op hun plaats zijn, ingezameld. Zij kunnen op het

secretariaat afgehaald worden mits een boete (van € 0,50) te betalen. Deze gelden zijn bestemd voor elk initiatief

van en voor de leerlingen.

● Snoepen, eten en drinken in de klaslokalen zijn niet toegelaten.

● Wanneer een bezoeker (inspecteur, directeur, personeelslid) de klas binnenkomt, volg je de richtlijnen van het

aanwezige personeelslid.

● Tenminste eenmaal per trimester kan de klassenleraar de leerlingen in de klas een nieuwe plaats toewijzen.

4.1.4 De speelplaats

● Verlaat nooit de speelplaats zonder toestemming van het personeelslid dat belast is met het toezicht.

● Werp afval in de juiste vuilnisbak – zo hou je de speelplaats net en veilig en draag je bij tot het recycleren.

● Behoudens uitdrukkelijke toelating mag geen enkele leerling tijdens de pauze in de klas blijven.

● Zodra je het (eerste) belsignaal hoort, ga je naar jouw klas. Zodra je het schoolgebouw betreedt, maak je het

rustig en begeef je je op een ordentelijke manier door de gangen.

4.1.5 Buiten de school

● De schoolverzekering verleent dekking voor zover de weg die wordt afgelegd kan gelijkgesteld worden met de

weg die in de verzekeringspolis ‘schoolweg’ wordt genoemd. Volg dus de kortste weg naar het college en naar

huis. Blijf niet rondslenteren op straat en hinder de toegang tot de schoolbussen niet.

4.1.6 Persoonlijke bezittingen

Elektronische toestellen die dienen voor communicatie of spel (gsm, iPod, e.a.) breng je mee naar school op eigen risico. De

school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, diefstal of beschadiging. Het gebruik ervan kan tijdens de pauzes

op de speelplaats mits het gebruik van een hoofdtelefoon (één enkel oortje). Bij studies zonder opdrachten kan de

toezichter het gebruik ervan ook toelaten. Dit geldt evenwel niet voor avond-, werk- en strafstudies of tijdens de

middagpauze in de refter! Wanneer het gebruik het verstrekken van het schoolgebeuren hindert, kan de leraar of toezichter

het toestel – bij wijze van ordemaatregel – in beslag nemen. Het toestel wordt veilig in bewaring genomen en kan op het

einde van de dag op het secretariaat afgehaald worden mits een boete (van € 0,50) te betalen. Deze gelden zijn bestemd

voor elk initiatief van en voor de leerlingen.

Als je waardevolle (dure) voorwerpen meebrengt of veel geld op zak hebt en dat bovendien ook nog duidelijk laat blijken, is

het risico op verlies, diefstal of misbruik uiteraard niet uit te sluiten ...

Het wegnemen van persoonlijke bezittingen - materiële goederen zonder toestemming van de eigenaar beschouwt de

school als pesterij en diefstal, en is dus een ernstig vergrijp. De intentie om het later terug te brengen is niet ter zake. Om

deze reden wordt dit ook ernstig gesanctioneerd (zie ook orde- en tuchtreglement).

4.1.7 Pesten en geweld

● Pesten en ander normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd op school.

● Het bezit van gevaarlijke en hinderlijke voorwerpen is binnen het college niet toegelaten.

4.1.8 Seksueel grensoverschrijdend gedrag

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden

geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school

gebeurd is, kan je contact opnemen met je leerlingbegeleider. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te

oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

4.1.9 Gezondheid
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Eerste hulp / ziek op school

We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval

of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een

andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de

hoogte te brengen. Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen

op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar

worden de gegevens in dit register vernietigd.

Gezien de intrede van het COVID19-virus zullen leerlingen met ziektesymptomen steeds verzocht worden naar huis te

keren. Leerlingen die symptomen vertonen komen niet naar school!

Geneesmiddelen op school

Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen,

ook geen pijnstillers. Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact

opnemen met je ouders.

Toezien op het gebruik van geneesmiddelen

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen om er op

toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts opstellen en ondertekenen.

Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat

wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd.

Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen

stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt verboden.

Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte.

Preventiebeleid rond drugs en andere verdovende middelen

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs en andere verdovende middelen. Ze kunnen

namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het

gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs en andere verdovende middelen dan ook strikt verboden.

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs of andere verdovende middelen, dan zullen we in de eerste

plaats onze hulp aanbieden. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement

(zie 4.2.). Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet

naleeft of wanneer je medeleerlingen betrekt.

Het dealen, ook het doorgeven en het uitdelen van drugs en/of andere verdovende middelen beschadigen de gezondheid

en het functioneren van andere mensen. Bovendien is het wettelijk verboden. Wanneer de school over bewijzen

hieromtrent beschikt, worden gerechtelijke stappen ondernomen. Het beleid van het Lutgardiscollege i.v.m. drugs richt zich

zowel op preventie en informatie, als op het aanpakken van eventueel druggebruik.

Rookverbod; alcoholische dranken en energiedranken

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke

producten. Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heatstick en pruim- of

snuiftabak zijn verboden. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en aan de schoolpoort.

Dit rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert, zoals extra-murosactiviteiten.(zie punt 3.3). Als je

het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement (zie punt 4.2). Als je vindt

dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directie. In onze school

geldt er een algemeen verbod tijdens de schooluren op het gebruik van alcoholische dranken en energiedranken voor

iedereen. Als je dit verbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement (zie 4.2.).
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Preventiemaatregelen

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kan de school op basis van een risicoanalyse opgesteld in samenspraak met de

preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het schoolgebeuren te garanderen. Deze

maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn. Ze zijn bovendien in verhouding tot de nagestreefde

doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van veiligheidskledij, het verplicht

dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen leerlingen.

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou en je ouders hierover informeren.

4.1.10 Privacy

Hoe en welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen jouw

schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de

leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke

toestemming nodig (zie leerlingenbegeleiding).

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk.

Jouw persoonsgegevens verwerken we met de softwarepakketten Informat en Smartschool. We maken met de

softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor

eigen commerciële doeleinden. Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe dat niet

iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij jouw

begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB en het ondersteuningsnetwerk en eventuele af te spreken derden).

Wij zijn verplicht om je identificatiegegevens en je aanwezigheden door te geven aan het Agentschap voor

onderwijsdiensten (AgODI). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school

aanwezig bent.

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die

gegevens. Je kan foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook kan je een (digitale)

kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die

betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand

verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd

intrekken.

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar nadat je de school verlaten hebt. Voor sommige gegevens is er een wettelijke

bewaartermijn bepaald die langer kan zijn.

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met de titularis van jouw klas.

Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert,

zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven.

Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je

ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dit niet willen, tenzij we daartoe

wettelijke verplicht zijn. Zo zijn we verplicht om aan je nieuwe school te melden als je een gemotiveerd verslag of een

verslag hebt. Je nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een

verslag geven we daarvan ook een kopie aan je nieuwe school.

Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je

inschrijving in een andere school laten weten.
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Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes ...)

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant, op onze

facebookpagina, op smartschool en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op

een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beelden maken zullen dat steeds doen met respect

voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of

geluidsopnames (zie leerlingenfiche). Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames

waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen

tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die

daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. De schoolfotograaf, leerkrachten en directie, … beeld- of geluidsopnames

maken.

Gebruik van sociale media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op sociale media. Neem je deel aan (sociale)

media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de

gedragsregels die wij samen met de participatieorganen hebben opgesteld.

Bewakingscamera’s

De school is uitgerust met bewakingscamera’s in de gangen. Wij kunnen gebruik maken van de beelden van deze

bewakingscamera’s. Als je gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien maar dat kan enkel bij een grondige reden.

Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. De school zelf verbindt zich ertoe enkel beelden op te zoeken als er

strafrechtelijke feiten werden gebeurd (diefstal, vandalisme, ...).

Doorzoeken van lockers, boekentassen ...

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker,

boekentas ... in jouw bijzijn en met jouw akkoord te controleren. Indien je dit verzoek weigert, dan kan dit verzoek aan je

ouders en/of aan de politie worden voorgelegd.

Veiligheid op school

Tijdens de lessen in chemie, biologie en fysica geldt een eigen reglement, je krijgt hiervan een overzicht van je vakleerkracht

en/of je vindt het terug in de verschillende vaklokalen . Als je die regels overtreedt kan dat leiden tot een orde- of

tuchtmaatregel (zie 4.2.).

4.2 Herstel- en sanctioneringsbeleid

We verwachten dat iedereen op school de leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van ons

herstel- en sanctioneringsbeleid  (orde- en tuchtreglement).

In het schooljaar 2022-2023 starten we met een nieuw afsprakenbeleid, waarbij we het afsprakenkader heel duidelijk en

concreet maken bij de start van het schooljaar. We gaan ons focussen op 12 aandachtspunten (zie onder). Aan het

afsprakenkader wordt meteen ook een persoonlijke opvolgingskaart gekoppeld. Dewelke digitaal raadpleegbaar is, zo kan

iedereen het stappenplan volgen en is elke volgende reactie duidelijk.

De leerlingen krijgen dit nieuwe systeem bij aanvang van het schooljaar uitgelegd, na een jaar wordt dit samen geëvalueerd.
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Afsprakenkader

Sanctie Ongewenst gedrag Nr Gewenst gedrag

1 waar-
schuwing

Ik start of eindig de les niet
volgens de afspraken. 1

Zo maak ik me klaar voor de les:
1. Hang je jas aan de kapstok en doe je pet/kap/muts/… uit
2. Kom de klas in stilte binnen
3. Geen eten en drinken in de klas (ook geen kauwgom)
4. Berg jouw oortjes, gsm en andere multimedia op in jouw
locker
5. Ga naar jouw aangewezen plaats
6. Neem het nodige materiaal voor dit lesuur.
7. Ik blijf in de klas na afloop en leg het materiaal klaar voor
de volgende les.

Ik stoor het lesverloop. 2

Ik zorg mee voor een goed lesverloop:
1. Ik blijf in mijn eigen klas
2. Ik blijf zitten op mijn stoel
3. Ik steek mijn vinger op en spreek alleen wanneer ik
toestemming krijg
4. Ik ben stil
5. Ik gebruik enkel mijn eigen materiaal
6. Ik eet en drink enkel op de speelplaats of in de refter

Ik kom te laat in de les. 3

Ik ben op elk moment van de dag op tijd in de les:
1. ‘s Ochtends
2. Na een lesuur met lokaalwissel
3. Na een speeltijd
4. Na een studie uur

Ik hou de klas/school niet
netjes. 4

Ik zorg mee voor een nette klas/school:
1. Ik gooi afval in de vuilnisbak
2. Mijn bank en locker zijn ordelijk
3. Ik schrijf enkel op papier
4. …

Ik kleed me niet correct. 5 Ik draag steeds kledij aangepast aan de les en draag enkel
op woensdag eventueel een joggingbroek.

Ik hanteer mijn chromebook
niet op de correcte manier. 6

Ik hanteer mijn chromebook op de correcte manier:
1. Ik gebruik mijn chromebook enkel wanneer de leerkracht
dit aangeeft
2. Ik bewaar mijn chromebook in mijn locker, ook tijdens
speeltijden
3. Ik laad mijn chromebook volledig op voor de aanvang van
de lesdag
4. Ik kan uitzonderlijk mijn chromebook laden tijdens een
pauze
5. Ik gebruik mijn chromebook enkel voor de opgegeven
opdrachten
6. Ik gebruik enkel mijn schoolaccount en toegestane tools
7. Ik gebruik enkel oortjes wanneer ik toestemming krijg

Van
werkstudie

tot
schorsing

Ik gedraag me onbeleefd
tegenover leerkracht en/of

medeleerlingen
7 Ik gedraag me t.o.v. leerkrachten en/of medeleerlingen op

een beleefde en respectvolle manier.

Ik beschadig schoolmateriaal 8 Ik heb respect voor de schoolgebouwen, het schoolmateriaal
en het materiaal van anderen en mezelf

Ik spijbel 9
Met mijn aanwezigheid op de school draag ik bij tot een

goede en aangename leersfeer. Moedwillig spijbelen is not
done!
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Van
schorsing

tot
uitsluiting

Ik vecht met leerlingen 10 Ik wil bijdragen tot een aangename sfeer en wil niet
deelnemen aan verbaal of fysiek geweld op school

Ik pleeg diefstal 11
Ik gebruik enkel mijn eigen materiaal.

Indien het niet anders kan, vraag ik toestemming om
iemand anders materiaal even te gebruiken. Nadien bezorg
ik dat onmiddellijk en in goede staat terug aan de eigenaar.

Ik vertoon agressief of
pestgedrag naar leerlingen

of personeel
12

Ik gedraag me correct en spreek medeleerlingen en
leerkrachten respectvol aan.

Ik zet in op verbinding en neem niet deel aan pesterijen.

Bij het overtreden van een van deze afspraken kunnen er begeleidende, orde- of tuchtmaatregelen getroffen worden. De

opvolging hiervan gebeurt a.h.v. een opvolgingskaart die digitaal kan geraadpleegd worden door leerkrachten, titularis en

trajectbegeleider, de leerling en zijn/haar ouders, de leden van de cel leerlingbegeleiding en de directie.

De opvolgingskaart wordt van links naar rechts en van boven naar onder ingevuld en gelezen. Leerlingen die een afspraak

niet naleven, krijgen het waarschuwingsnummer ingevuld in hun opvolgingskaart. Drie opeenvolgende waarschuwingen,

geven een werkstudie. Dat betekent dat de leerling uit de klas wordt opgehaald en naar de werkstudie wordt begeleid, daar

kan zij/ hij de les online volgen. De leerling kan tot rust komen en de les volgen, de leerkracht kan les blijven geven en een

optimaal leerklimaat is gegarandeerd. De titularis of trajectbegeleider bespreekt nadien de afspraken en de bijhorende

waarschuwingen.

De kaart wordt verder aangevuld bij nieuwe waarschuwingen. Negen waarschuwingen leiden tot een avondstudie enz…

Om alle leerlingen voldoende kansen te geven, wordt de afspraken van de eerste gradatie (eerste regel) met Kerst

leeggemaakt. Indien leerlingen al verder in hun kaart zitten, wordt de kaart ook verder aangevuld.

Opvolgingskaart

Waarschuwing
(NR)

Werk-
studie

Waarschuwing
(NR)

Werk-
studie

Waarschuwing
(NR) Avondstudie

1e gradatie
(reset kerst) * **

* **

***

Mogelijke schorsing (1) *****

2e gradatie * ***

****

Mogelijke schorsing (1) *****

3e gradatie * ****

Mogelijke schorsing (2) *****

Klas-
interventie Schorsing 1 dag

Schorsing 2 dagen

Tuchtklassenraad
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Legenda:

* = informeel overleg tussen klastitularis / trajectbegeleider en de leerkracht

** = formeel overleg tussen tuchtprefect en de leerling

*** = formeel overleg tussen klastitularis / trajectbegeleider en ouders (en leerling)

**** formeel overleg tussen klastitularis / trajectbegeleider, ouders en directie

***** = klassenraad met vastlegging contract (werkpunten voor leerling & remediëring + LLB inschakelen)

4.2.1 Begeleidende maatregelen

Wanneer kan je een begeleidende maatregel krijgen?

Wanneer je gedrag de goede werking van de les, klas of school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een

begeleidende maatregel bepalen.

Welke begeleidende maatregelen zijn er mogelijk?

● een gesprek met de klasleraar of trajectbegeleider;

● een of meerdere gesprekken met de leerlingbegeleider of met de CLB-medewerker;

● een begeleidingscontract;

Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen je helpen je gedrag zo

aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.

● Een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-out genoemd. Dat is een programma dat in

de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken.

Je ouders moeten wel akkoord gaan.

Wat is een herstelgericht groepsoverleg?

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de
betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte
methodieken kunnen zijn:

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen (Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een
onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren ...);

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
• een bemiddelingsgesprek;
• No Blame-methode;
• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO);

Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur

of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht

groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

4.2.2 Ordemaatregelen

Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?

Wanneer je op school de leefregels niet naleeft en/of je gedrag de goede werking van de les, klas of school hindert, kan elk

personeelslid of leerkracht een ordemaatregel opleggen. Als je gewelddadige spelletjes speelt, vecht of fysiek agressief

bent, word je onmiddellijk gesanctioneerd.

Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.
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Welke ordemaatregelen zijn er?

• een verwittiging;

• strafwerk;

• de tijdelijke verwijdering uit de les; je wordt opgehaald aan je klas en wordt begeleid naar de werkstudie. Daar volg je je

les online (streaming). Je luistert aandachtig en noteert wat je moet kennen (geen chat!). Ook het invullen van een

overhoring kan in deze werkstudie. Dit wordt opgevolgd en verder besproken met de tuchtprefect.

• een schorsing uit de les zolang je een taak of strafwerk niet hebt gemaakt (werkstudie)

• verplichte aanwezigheid in de avondstudie tot 16.45 u. met opdracht

• verplichte aanwezigheid op een woensdagnamiddag

• een alternatieve ordemaatregel, bv. een praktische taak

• verplichte aanwezigheid in de avondstudie tot 17.30 u. of in een namiddag, met opdracht (hiervoor zijn enkel

tuchtprefect en directeur bevoegd, tenzij voor laatkomers)

• een halve dag nablijven als strafstudie (hiervoor zijn enkel tuchtprefect en directeur bevoegd)

• een tijdelijke schorsing uit de lessen van max. drie lesuren met opdracht (hiervoor zijn enkel tuchtprefect en directeur

bevoegd)

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. Data voor strafstudies worden in samenspraak met de leerlingen

vastgelegd, waarna deze definitief worden. Afwezigheid bij een avond- of strafstudie moet altijd vooraf verwittigd worden.

De afwezigheid dient de volgende dag gewettigd te worden; tegelijkertijd wordt door de leerling een nieuwe afspraak

gemaakt op het secretariaat. Bij ongewettigde afwezigheid wordt de opgelegde sanctie verdubbeld.

4.2.3 Tuchtmaatregelen

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

Wanneer de goede werking van de klas of school in gevaar komt door jouw storend gedrag of door ernstige feiten die je

pleegt, kunnen we beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen. Dat zal bv. het geval zijn:

• als je bovenstaande ordemaatregelen niet correct uitvoert.

• als je ook na de begeleidende en/of ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;

• als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

• als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

Welke tuchtmaatregelen zijn er?

• je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één of meer vakken;

• je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de school voor maximaal 15 schooldagen;

• je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve

uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal

ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:

● De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit

op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.

● Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.

● Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de zesde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire

feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum. Jullie

kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van

het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.

● Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur je ouders binnen een termijn van

drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende
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brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing. Pas als jullie deze

brief hebben ontvangen, wordt de tuchtmaatregel van kracht.

● In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst (zie verder).

Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de

beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

De beroepsprocedure gaat als volgt:

• Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:

VZW Lutgardisscholen-Brussel

De Wahalaan 11 - 1160 Oudergem

Let op: de aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat je de beslissing van je definitieve

uitsluiting hebt ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire

feestdagen niet meegerekend). De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Als het

beroep te laat wordt verstuurd, zal de interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat

betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je ouders

krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna

door aan het schoolbestuur.

● ls het beroep ontvankelijk is, zal het schoolbestuur een beroepscommissie samenstellen (zie Deel III). In die

beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die

dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je

ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de

zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

De zitting is ten laatste tien dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)

nadat het schoolbestuur je beroep heeft ontvangen. Die termijn wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Wat

betekent dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de

beroepscommissie kan wel tijdens de schoolvakantie plaatsvinden. Het is enkel mogelijk om een gesprek te

verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

● De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van

de mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen

die dat niet zijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het

schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief

aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:

● Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, hebben we het recht om een nieuwe inschrijving van

jou te weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

● We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol

zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.

● Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.

● Als je definitief wordt uitgesloten, zullen wij je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.

● Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.

Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school
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wordt toegelaten. Dit kan in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

• bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;

• wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de

school.

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing

schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt

opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan

de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Als je na een tuchtprocedure tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op school op te vangen.

We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op

onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele

praktische afspraken maken met jou en je ouders.

4.2.4 Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn

personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met

Sabine Verheyden (directeur van het Lutgardiscollege) of Daniël Poelman (Voorzitter van de VZW Lutgardisscholen-Brussel).

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een

beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen jullie je klacht in

een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen

aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en

het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht

moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie

Guimardstraat 1

1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene

contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende

voorwaarden voldoet:

● de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We

rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

● de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief

behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

● de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

● de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste hebben

besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om

zelf op de klacht in te gaan.

● de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar
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bevoegdheid:

● klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over

een misdrijf);

● klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten,

ministeriële omzendbrieven of reglementen;

● klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het

kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

● klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de

bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen

bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De

eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in

beroep gaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.
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Deel III – Informatie

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer
dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school.

1 Wie is wie?

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school:

• het schoolbestuur
Daniël Poelman (voorzitter)
Vzw Lutgardisscholen-Brussel
De Wahalaan 11
1160 Oudergem

Leden schoolbestuur:
dhr. Luc Leyns (ondervoorzitter), dhr. Pat Vandewiele, dhr. Luc Vandermosten, Broeder Maurice Taildeman,

Broeder Roger Malfait, dhr. Philippe Janssens (adviseur)

• de scholengemeenschap
Scholengemeenschap Sint-Gorik
Landsroemlaan 126
1083 Ganshoren

• de directeur
Sabine Verheyden

• de beleidsmedewerkers
Sofie Deferm - Kelly Beylemans - Els De Becker - Natasja Vissenaekens - Erica Lemmens

• het secretariaat
Kelly Schoemans : verantw. leerlingenadministratie / registratie aan- en afwezigheden / bestellingen
Arne Wouters: verantw.personeelsadministratie / ICT-coördinator en aanspreekpunt voor Chromebooks
Nathalie Mombaerts: verantw. infrastructuur, logistiek en bestelling
Chris Menschaert: verantw. financiën & boekhoude,

• de cel leerlingenbegeleiding
Sarah Knops als leerlingenbegeleider (sarahknops@lutgardiscollege.be)
Steven Verlinden als jongerencoach (steven@abrusco.be)
Nick Franckx als tuchtprefect (nickfranckx@lutgardiscollege.be)
Sabine Verheyden (sabineverheyden@lutgardiscollege.be)
Trajectbegeleiders & titularissen

• de klassenraad
Alle betrokken leerkrachten die jouw zoon of dochter lesgeven

• de schoolraad en de ouderraad
Anneke Vanhout als voorzitter van de schoolraad
Stéphanie Van De Velde als voorzitter van de ouderraad (alle ouders zijn welkom als lid van de ouderraad)

Leden schoolraad:

● Voor het personeel: Anneke Vanhout en Natasja Vissenaekens
● Voor de ouders: Annelies Bulkens en Patrick Neyts
● Voor de leerlingen, (in het sec. ond.): Nina Janssen en
● Voor de lokale gemeenschap: Ann Vertriest en Stéfanie Van De Velde

• de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.4).
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• het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op
school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

– het leren en studeren;
– de onderwijsloopbaan;
– de preventieve gezondheidszorg;
– het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school wordt begeleid door CLB Pieter-Breughel, Opzichterstraat 84, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Samen met het CLB
hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de
schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis
en discreet.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als wij aan het
CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee
instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te
nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders
nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid
van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt
het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je ouders of
jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het
CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over
zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de
procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is
ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10
werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan [naam van het CLB]. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen.
Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de
inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s.
Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte
begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen
de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kan je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen
en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen:
– de begeleiding van spijbelgedrag;
– collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
– de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen

van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een
bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel
binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door
een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen
vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school
begeleidt.

Via www.CLBchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een
CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

• het ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel (ONW WBB)

- 0472 69 03 64 | onw.westbrabantbrussel@gmail.com | www.onwwbb.com.nu
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- Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht bij
volgend aanspreekpunt: Sarah Knops (leerlingenbegeleider).

2 Jouw administratief dossier

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.
Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.

De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je
identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ...

De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van basisonderwijs) je hebt behaald.

3 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. We zijn een kleine familiale school en
werken met trajectbegeleiders die jouw persoonlijke aanspreekpunt zijn, in de eerste en tweede graad hebben jullie een
wekelijks contactmoment. Daarnaast kan je ook terecht bij je andere leraren, de secretariaatsmedewerkers en de directie.
Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke
principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

3.1 Het gaat over jou

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

3.2 Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.

Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan
dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze 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 wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen
voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

3.3 Een dossier

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. We gaan
ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier.

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan
vragen tot deze informatie vind je in [deel II, punt 4.2]. 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.

4 EXTRA - COVID19-maatregelen

Zodra mogelijk en wettelijk toegelaten, willen we graag terug naar de alombekende manier van lesgeven. D.w.z. zonder

maatregelen, zonder mondmaskers, looprichtingen enz… Daarom willen we iedereen actief aanmoedigen om zich te laten

vaccineren. Dit voor je eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van je familie en vrienden alsook voor je

medeleerlingen en leerkrachten.

Tot slot blijven alle veiligheid- en gezondheidsmaatregelen gelden zolang dit van ons allen gevraagd wordt van de bevoegde

overheden. Kort opgelijst: Ben je ziek = blijf thuis ; mondmasker dragen volgens de wettelijke bepalingen, handhygiëne

toepassen, looprichtingen respecteren, afstand houden volgens de wettelijke bepalingen.

Gegeven te Oudergem op 1 september 2022

36



DE 7 BELANGRIJKE AFSPRAKEN VOOR DE LCO-LEERLING

Je komt overal op tijd: in eventuele rijen en bij elke les / lesvervangende activiteit.
Als je te laat komt, wordt dat genoteerd in je persoonlijke opvolgingskaart..
Je begeeft je respectvol door de schoolgebouwen en maakt enkel gebruik van de
afgesproken gangen en traphallen.

Je gebruikt altijd het Nederlands tijdens de lessen, bij het wisselen van de lessen, op
de speelplaats, tijdens vrije momenten, op uitstap, …

Je GSM en/of informatiedragers (MP3, iPod, fototoestel, …) zijn uitgeschakeld
tijdens de schooltijd en opgeborgen in je locker. Enkel tijdens de pauzes op de
speelplaats mag je hier een uitzondering op maken. De school kan niet aansprakelijk
gesteld worden bij verlies, diefstal of beschadiging. We denken samen na over het
gebruik en lanceren initiatieven om hiermee om te leren gaan.

Je eet, drinkt en snoept (liever niet) enkel tijdens de pauzes op de speelplaats of in
de refter. Je gooit je afval in de juiste vuilnisbak. Tweewekelijks wordt er gratis fruit
aangeboden door de school (speeltijd).

Je toont respect en draagt zorg voor personen, materiaal en omgeving. Je gedraagt je
correct en beleefd ten aanzien van het schoolpersoneel en de medeleerlingen. Je
brengt je eigen veiligheid en die van anderen niet in het gedrang.

Je brengt elke dag al het nodige schoolmateriaal (boeken, evt. chromebook,...) mee
naar school om optimaal te kunnen volgen en te kunnen leren. Je brengt elke dag je
leerlingenkaart mee naar school en geeft ze af wanneer iemand erom vraagt.

Je zet je in voor je studierichting. Je hebt het nodige materiaal bij je in de les, je
werkt actief mee en neemt notitie. Je maakt je voorbereidingen en je taken, je leert
je toetsen, enz.
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DE 7 BELANGRIJKE AFSPRAKEN VOOR DE LCO-OUDER

Ouders brengen respect op voor de onderwijstaal: binnen de school, aan de
schoolpoort en op oudercontacten spreken we Nederlands, indien nodig kan
taalondersteuning voorzien worden

Ouders zorgen dat de kinderen tijdig op school aankomen, met respect voor de
geldende verkeersregels.

Ouders gaan akkoord met het spijbelbeleid van de school. Zij beloven dan dat hun
kind aanwezig is op school vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag van het
schooljaar – alsook op elke buitenschoolse activiteit.

Ouders zijn betrokken bij de ervaringen van het kind in zijn/haar school- en
leefomgeving. Ze moedigen het kind aan om zijn/haar studies ter harte te nemen.

Ouders gaan in op uitnodigingen tot oudercontact. Ze werken mee aan de
individuele leerlingbegeleiding, als de school of het CLB dit aangewezen acht. Ze
steunen op een correcte manier de school bij de initiatieven die ze neemt in verband
met studie- en leefhouding van de leerlingen.

Ouders volgen hun kind van kortbij op door regelmatig smartschool (agenda,
puntenboekje en berichten) te raadplegen, rapporten op te volgen, snel te reageren
op brieven of telefonische boodschappen, enz.

Ouders geven blijk van betrokkenheid bij het schoolgebeuren door snel contact op
te nemen met de school, deel te nemen aan informele contacten, regelmatig de
website te raadplegen, enz.
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De 5 belangrijke examenafspraken

Als je afwezig bent de dag voor een examen vraag je eerst aan de directeur toestemming voor
deelname aan het examen. Als je ziek bent geweest, geef je altijd een doktersbriefje af.

Wanneer je (om een geldige reden) niet aanwezig kan zijn op een examen, dan breng je de
directeur/school daarvan onmiddellijk op de hoogte. Als je langdurig afwezig bent, beslist de directeur
(in samenspraak met de klassenraad) wat er verder zal gebeuren.

Je hebt enkel je examen, kladblad en schrijfgerief op je bank liggen.
Andere documenten of materiaal (bv. rekentoestel) zijn enkel toegelaten als ze vermeld staan op het
vragenblad.

Je boekentas, pennenzak,…plaats je steeds vooraan in de klas. GSM, MP3-speler,… horen in je
boekentas. Jassen horen ook aan de kapstok of vooraan in de klas (niet aan de eigen stoel !).

Spieken of alles wat aanleiding geeft tot spieken is verboden.

Wanneer je betrapt wordt, bespreekt de directeur met de klassenleraar en vakleraar wat de gevolgen
zijn. De klassenraad beslist. (Een NUL op het examen kan een mogelijk gevolg zijn.)

Voor de leerlingen van het tweede middelbaar kan er een klassikale studie voorzien worden van 8.30 u.
tot 09.00 u. Zij werken verplicht tot 12u15 aan hun examen.

Voor de leerlingen vanaf de tweede graad kan er een klassikale studie voorzien worden van 8.45 u. tot
09.00 u. Ook zij werken verplicht tot 12u15 aan hun examen.

Word je gepest? Zie je soms leerlingen andere leerlingen uitsluiten?

Wil je een probleem melden, maar durf je niet naar je leerlingbegeleider stappen... Aarzel dan niet en
stuur een mailtje naar trefpunt@lutgardiscollege.be of naar sarahknops@lutgardiscollege.be. Je mail
wordt uiterst vertrouwelijk behandeld door je leerlingbegeleider. Je staat er niet alleen voor!!!
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ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN

Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je op school de leefregels niet naleeft en/of je
gedrag de goede werking van de les, klas of school hindert. Hier kan je niet tegen in beroep gaan.

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? Wanneer de goede werking van de klas of school in gevaar
komt door jouw storend gedrag of door ernstige feiten die je pleegt. Hier kan je tegen in beroep gaan.

We houden de verschillende incidenten bij via de persoonlijke opvolgingskaart. Zo weet je ook zelf waar je aan toe bent.
● werkstudie = les online volgen (enkel luisteren) in apart lokaal onder toezicht, nota nemen of toets afleggen
● pedagogische gesprekken met trajectbegeleider / leerlingbegeleider / tuchtprefect / directie
● avondstudie = verplichte aanwezigheid in de avondstudie van 16u tot 17u30
● Schorsing 1 = schorsing van 1 dag - op school of thuis - te bespreken / alternatieve sanctie mogelijk
● Schorsing 2 = schorsing van 2 dagen
● Tuchtklassenraad = waar mogelijke uitsluiting een voorstel kan zijn. Clb is hierbij steeds aanwezig.

Opvolgingskaart

Waarschuwing
(NR)

Werk-
studie

Waarschuwing
(NR)

Werk-
studie

Waarschuwing
(NR) Avondstudie

1e gradatie
(reset kerst) * **

* **

***

Mogelijke schorsing (1) *****

2e gradatie * ***

****

Mogelijke schorsing (1) *****

3e gradatie * ****

Mogelijke schorsing (2) *****

Klas-
interventie Schorsing 1 dag

Schorsing 2 dagen

Tuchtklassenraad

* = informeel overleg tussen klastitularis / trajectbegeleider en de leerkracht

** = formeel overleg tussen tuchtprefect en de leerling

*** = formeel overleg tussen klastitularis / trajectbegeleider en ouders (en leerling)

**** formeel overleg tussen klastitularis / trajectbegeleider, ouders en directie

***** = klassenraad met vastlegging contract (werkpunten voor leerling & remediëring + LLB
inschakelen)

Uitgebreide versie orde- en tuchtreglement: zie paragraaf 4.2 van het schoolreglement.
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ZIEKTEBEWIJS 4

Ondergetekende,

Ouder van:

uit klas:

verklaart hierbij dat de genoemde leerling
wegens ziekte afwezig was op

………………. / ……………… / ………………

gedurende: VM - NM - hele dag of

van ………………. / ……………… / ………………

tot ………………. / ……………… / ………………

Datum                                                          Handtekening

ZIEKTEBEWIJS 1

Ondergetekende,

Ouder van:

uit klas:

verklaart hierbij dat de genoemde leerling
wegens ziekte afwezig was op

………………. / ……………… / ………………

gedurende: VM - NM - hele dag of

van ………………. / ……………… / ………………

tot ………………. / ……………… / ………………

Datum                                                          Handtekening

ZIEKTEBEWIJS 3

Ondergetekende,

Ouder van:

uit klas:

verklaart hierbij dat de genoemde leerling
wegens ziekte afwezig was op

………………. / ……………… / ………………

gedurende: VM - NM - hele dag of

van ………………. / ……………… / ………………

tot ………………. / ……………… / ………………

Datum                                                          Handtekening

ZIEKTEBEWIJS 2

Ondergetekende,

Ouder van:

uit klas:

verklaart hierbij dat de genoemde leerling
wegens ziekte afwezig was op

………………. / ……………… / ………………

gedurende: VM - NM - hele dag of

van ………………. / ……………… / ………………

tot ………………. / ……………… / ………………

Datum                                                          Handtekening
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