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Schoolreglement 2022-2023 

Welkom op onze school, een school voor jou 
 
Geachte ouders 
 
Het verheugt ons dat u voor onze school gekozen hebt. We zullen dan ook alles in het werk stellen om 
de kansen te scheppen die uw zoon of dochter nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. We 
doen dit met respect voor uw verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw 
kinderen. We hopen goed met u te kunnen samenwerken en vinden het belangrijk dat u uw zoon of 
dochter aanmoedigt om bij het studeren en het naleven van de leefregels op school de juiste weg te 
kiezen. 
 
Welkom, beste jongere 
 
Als leerling van het eerste leerjaar heb je de lagere school nu voorgoed achter de rug. Samen met je 
nieuwe klasgenoten moet je je aanpassen aan een andere leefwereld met nieuwe gewoontes en 
verplichtingen. De leerkrachten weten dat dit niet altijd even vlot verloopt en zullen je daarbij zo goed 
mogelijk begeleiden. 
 
Heb je al enkele jaren secundair onderwijs in een andere school achter de rug en spreekt het specifieke 
studieaanbod van onze school je aan, ook dan heten we je van harte welkom en hopen we dat je met 
hernieuwde moed bij ons kunt starten. 
 
Ook jou, goede bekende, heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen 
op onze school. We wensen jou een goed schooljaar toe. 
 
En ten slotte richten wij ons tot onze meerderjarige leerlingen. 
 
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Hopelijk zullen 
er zich daardoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders 
ondertekenen het schoolreglement voor akkoord bij het begin van het schooljaar. Jouw handtekening 
is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. In dit schoolreglement verwijzen wij met 
een asterisk* naar de items waarin je vanaf je meerderjarigheid autonoom kunt optreden. 
 
Als we hieronder ‘leerling’ gebruiken dan bedoelen we natuurlijk zowel jongen als meisje. 
 
Samen met alle leerkrachten wensen wij jullie veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. 
 
Veel succes! 
 
Peter Pollefoort 
Nathalie Van Avermaet 
directieteam 
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Indeling 
Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een 
engagementsverklaring tussen onze school en je ouders*. In het tweede deel vind je o.a. afspraken 
over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat 
nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de 
schoolraad. 
 
Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders* akkoord gaan met het volledige schoolreglement. 
Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er 
wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders* opnieuw akkoord gaan. Bij 
veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. 
 
Van zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je 
ouders*’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement 
goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 
 
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het 
kan dan gaan om een ander lid van het directieteam … 
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Deel I ― Pedagogisch project en engagementsverklaring 
tussen school en ouders 

1 Pedagogisch project 
 Project van de katholieke dialoogschool 

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 dialoog-school 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 rooms-katholieke godsdienst. 
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-
dialoogschool/engagementsverklaring. 
 

 Hoe ziet onze school haar opdracht? 
Op MIA-Brugge willen we jongeren opleiden tot stevig gevormde, geïnteresseerde, dynamische en 
vakbekwame mensen, die op het eind van hun secundaire studies klaar zijn voor verdere studie of die 
zich onmiddellijk in het beroepsleven kunnen engageren, en die hun rol als zelfstandige, 
verantwoordelijke volwassenen in het leven kunnen opnemen. 
  
Op een school staat het “leren” centraal.  
We zetten in op een uitdagende, verrijkende, interactieve en coöperatieve leeromgeving waar 
leerlingen een grote leerwinst ervaren en boeken. 
We gaan voor doelgerichte lessen met een duidelijke structuur, afwisseling in werkvormen, voldoende 
evaluatietijd en een rustige leer- en evaluatie-omgeving. We besteden extra aandacht aan hoe je de 
leerstof moet verwerken. 
We bieden “levensecht” onderwijs dat met twee voeten in het werkveld en de wereld staat, met een 
rijk aanbod aan werkplekleren, excursies en kansen tot uitwisselingen in Europa.  
We bieden onderwijs dat “mee” is met de nieuwste technieken, ook op het vlak van ICT, en dat die 
nieuwe technieken doet werken. 
Op die manier hopen we onze leerlingen een stevig pakket aan competenties (kennis, technieken, 
vaardigheden en attitudes) mee te geven waarmee ze in het leven aan de slag kunnen. 
  
Elk van onze leerlingen heeft een aparte achtergrond. We zetten ons in om ze allemaal op een hoger 
niveau te tillen. 
We begeleiden onze leerlingen om hun eigen “leer-kracht” te doen werken en hun leerproces in 
handen te nemen: door een gepaste leer- en studiehouding, geknipte leer- en studeervaardigheden te 
helpen ontwikkelen, door hen te helpen bewuste keuzes te maken in hun onderwijsloopbaan.  
Daarbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. We dagen uit wie extra uitdaging nodig 
heeft, we maken tijd voor wie bijkomende ondersteuning nodig heeft. 
 
Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en zich thuis voelt. 
 
MIA-Brugge wil een school zijn  
• waar je jezelf mag zijn,  
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• waar je “veilig” jong kan zijn in een omgeving van vrienden-leeftijdsgenoten met wie je je 
verbonden voelt, 

• waar je je goed voelt, 
• waar je je geborgen weet en je thuis voelt, 
• waar je trots kan zijn op wat je doet, 
• waar je graag gezien wordt!  
We formuleren duidelijk wat kan en mag en gaan herstelgericht aan de slag wanneer zaken mislopen. 
MIA-Brugge wil jongeren positief in hun kracht zetten en hen helpen hun talenten zo goed mogelijk te 
ontwikkelen.  
 
We willen aandacht besteden aan de gehele mens. 
We leren jongeren om bewust zorg te dragen voor zichzelf, voor hun naasten en voor de hele 
samenleving en hierin engagement op te nemen. 
We nodigen hen uit om te luisteren en kritisch de eigen mening te vormen.  
We stimuleren hen om initiatief te nemen en te ondernemen.  
We prikkelen hen om sportief te zijn, cultuur te ontdekken en zelf creatief bezig te zijn. 
We geven ze een brede levensvorming mee: op persoonlijk, creatief, moreel en levensbeschouwelijk 
gebied en willen als katholieke dialoogschool een moderne, op het evangelie geïnspireerde invulling 
en vorming geven aan de zoektocht naar zingeving. 
Dat maakt het onderwijs op MIA-Brugge voor ons “waarde(n)vol”. 
  
 “Zorg dragen voor” zit in de genen van MIA-Brugge. We leren jonge mensen hoe ze zorg moeten 
dragen voor zichzelf en voor anderen. Op dezelfde manier willen we ook zorg dragen voor onze 
leerlingen: om wie ze zijn, hoe ze leren, hoe ze omgaan met elkaar, in hun zoektocht naar een goede 
studiekeuze, in hun groei naar volwassenheid. Die zorg doorwortelt heel onze organisatie en staat ten 
dienste van het leerproces. Wij vatten ze onder de titel “brede basiszorg”.  
“Zorg dragen” is een opdracht van het hele team. Het MIA-team is bereikbaar als er zich problemen 
voordoen en heeft ervaring met tal van zorgvragen. We engageren ons om te luisteren en gaan op 
zoek naar wat werkt én wat haalbaar is voor alle partijen. 
“Zorg verlenen” doen we in dialoog, waarbij we een engagement verwachten van alle partners: 
leerling, school (leerkracht, coach, leerlingbegeleiding), ouders en waar nodig ook het CLB en 
ondersteuners. 
Als de basiszorg niet voldoende is, kunnen we binnen de grenzen van de school individuele 
maatregelen afspreken. Dat noemen we “verhoogde zorg”. 
  
Een goede leerkracht doet ertoe en maakt het verschil.  
Het MIA-team heeft de ambitie om … 
• de lat hoog te leggen om leerlingen te laten groeien 
• moeilijke dingen op een begrijpelijke manier uit te leggen 
• de lessen interessant en het leren aangenaam te maken  
• volop in interactie te gaan met de leerlingen  
• respectvol om te gaan met leerlingen 
• de leerlingen het gevoel te geven dat hij echt om hen geeft  
• te controleren of de leerlingen de nieuwe stof begrepen hebben en hen feedback te geven die 

hen helpt om hun werk te verbeteren 
• hun les goed te organiseren en weinig kostbare tijd verloren te laten gaan. 
 
Leren, studeren, samen leven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en 
school.  
MIA maakt het verschil in de manier waarop we samenwerken met leerlingen. Leerlingen zijn 
volwaardige gesprekspartners. Bij een zorg gaan we in de eerste plaats samen, coachend op zoek naar 
wat werkt. De coach-leerkracht is hierbij je eerste aanspreekpunt. 
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MIA houdt intensief contact met ouders. We verwachten dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school verstrekt en rekenen ook op een engagement en betrokkenheid. 

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. 
 
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg 
- binnen de scholengemeenschap, waartoe onze school behoort; 
- met de schoolraad van onze school; 
- met betrekking tot punt 5, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school 
  behoort. 
Als katholieke dialoogschool zullen wij alles in het werk stellen om uw zoon/dochter op een zo goed 
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw 
zoon/dochter in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen 
daarom ook ten volle op uw medewerking. 
 

 Wederzijdse afspraken voor goede en duidelijke communicatie 
De school communiceert in eerste lijn via Smartschool; punten, rapport, persoonlijke berichten, 
agenda, brieven zijn allemaal op of via dit online platform te vinden. Smartschool is het belangrijkste 
communicatiemiddel om informatie uit te wisselen over het gebeuren op school. Het regelmatig 
inloggen is van cruciaal belang om het schoolwerk en de inzet van uw zoon/dochter en mededelingen 
van de leerkrachten en secretariaatsmedewerkers goed op te volgen. De school zal u de nodige 
documentatie bezorgen om Smartschool te installeren en om op uw ritme reminders in uw mailbox te 
krijgen.  
 

 Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact 
Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten om u kennis te laten maken met de school, 
directie en leerkrachten. U krijgt dan toelichting bij het rapport, Smartschool, de vakinhouden, het 
evaluatiesysteem, het pedagogisch project … Als u als ouder uitdrukkelijk uitgenodigd wordt op een 
oudercontact, verwachten we dan ook dat u op die uitnodiging ingaat. Indien het echter onmogelijk is 
om op de uitnodiging in te gaan, verwachten we dat u de school vooraf verwittigt. Elke periode en/of 
trimester wordt afgesloten met een individueel oudercontact. U krijgt dan de mogelijkheid om met de 
klasleerkracht, de vakleerkrachten en de directie te praten. De praktische schikkingen voor deze 
individuele oudercontacten worden u vooraf per brief meegedeeld. 
 

 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 
2.3.1 Regelmatige aanwezigheid 
Door de inschrijving van uw zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste 
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt. 
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, 
ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw zoon/dochter een kans om zich te verrijken 
en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw zoon/dochter hieraan moet deelnemen. 
Verder verwachten we dat uw zoon/dochter elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen 
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. 
 
Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle 
lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij/zij te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt 
u terug in het schoolreglement onder deel 2, 3.1 – Afwezigheid. 
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Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket)  niet te verliezen, mag 
de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag 
dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. 
We verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw zoon/dochter dagelijks op school 
is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. 
 
2.3.2 Spijbelbeleid 
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. 
Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, 
helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele 
begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 
 
Van zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door 
aan het ministerie van Onderwijs en Vorming. In het kader van ons protocol met de politie werd de 
afspraak gemaakt dat de politie pas zal tussenkomen wanneer het CLB reeds werd ingeschakeld. Pas 
na onderling overleg wordt de spijbelproblematiek aan de politie gemeld. De politie verricht dan een 
huisbezoek waarbij de ouders en de minderjarige gehoord worden. Er wordt een proces-verbaal inzake 
inbreuken op de wet op de leerplicht opgesteld. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket. 
Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement onder deel 
2, 3.1.9 – Spijbelen kan niet. 
 
Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur 
beslissen om een tuchtprocedure op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in 
gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen om uw zoon/dochter uit te schrijven, bijvoorbeeld 
omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is 
waar uw zoon/dochter verblijft. 
 

 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingbegeleiding 
Uw zoon/dochter kan met zijn/haar vragen en problemen in verband met de studies of persoonlijke 
situatie terecht bij elke vakleerkracht of opvoeder. De coach neemt hierin een heel belangrijke plaats 
in. De coach begeleidt de leerling op het vlak van studieresultaten en persoonlijk welbevinden. De 
coach bespreekt met de leerling de studieresultaten, spreekt met de ouders op het oudercontact. De 
coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, vakleerkrachten en ondersteunend 
personeel. Indien er echter extra ondersteuning nodig is, kunnen de leerlingenbegeleiders 
ingeschakeld worden. 
 
De leerlingenbegeleiders werken nauw samen met de medewerkers van het CLB. Zij overleggen op 
regelmatige basis samen met de directie in de cel leerlingenbegeleiding.  
 
Voor de individuele begeleiding van uw zoon/dochter zal de school steeds in overleg met u en met uw 
zoon/dochter zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. We rekenen hierbij op uw 
positieve medewerking door onder meer in te gaan op uitnodigingen tot overleg.  
 
Meer informatie over de leerlingenbegeleiding en de persoonlijke studiebegeleiding op onze school 
vindt u in het schoolreglement.  
 

 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent 
dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school (bvb. In een 
sportvereniging, in een jeugdbeweging …). Wij verwachten dat u instemt met bijkomende 
taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 
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Indien uw zoon/dochter niet voldoende in staat is om de lessen in het Nederlands te volgen, verbindt 
u als ouder(s) er zich toe om hem/haar, indien mogelijk, het gratis bestaande aanbod van de lessen 
Nederlands tweede taal voor 12 tot 16-jarigen te Brugge, ingericht door het Instituut voor 
Volwassenenonderwijs (www.ivobrugge.be) te laten volgen. De school zal daarbij uw zoon/dochter 
opvolgen en ondersteunen. 
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Deel II ― Het reglement 

1 Inschrijvingen en toelatingen 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website 
www.wijzijnmia.be.  
 
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders* kennis van het pedagogisch project en het 
schoolreglement van onze school. Je kunt pas ingeschreven worden nadat je ouders* akkoord zijn 
gegaan met het pedagogisch project, het schoolreglement van onze school en de 
engagementsverklaring. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kunt worden en dat minstens 
een van je ouders*, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het 
intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project, het schoolreglement en de 
engagementsverklaring gebeurt op school. 
 
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 
• wanneer 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 

• wanneer 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 

• wanneer 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 

• wanneer je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt [3.1.10]).  
 
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 over het 
studieaanbod vind je in deel III, punt 2.  
 
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 
jaar bent geworden. Voor 3de leerjaren van de derde graad geldt deze maximumleeftijd niet. 
 
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een 
bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de 
toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere 
studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 
 
Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren als je na een tuchtprocedure het vorige of 
het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Onze school heeft het recht om elke 
bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde 
maximumcapaciteit wordt overschreden. Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je 
georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je 
voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de 
overeenkomst ontbonden. 

http://www.wijzijnmia.be/
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2 Onze school 
2.1 Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling 
Een verwijzing naar het overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je 
in deel III van het schoolreglement. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen 
afwijken van de normale dagindeling. 
 
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we activiteiten die aansluiten bij ons 
pedagogisch project. Deze kunnen vroeger starten dan 8.30 u., doorlopen tijdens de middagpauze of 
langer duren dan 17.00 u. De data vind je terug in de jaarkalender. Deelname aan deze activiteiten is 
verplicht. 
 
Er is toezicht vanaf 8.00 u. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Leerlingen volgen les van 
8.30 u. tot 12.05 u. en, behalve op woensdag, van 13.25 u. tot 16.10 u. Leerlingen kunnen in de 
avondstudie blijven tot 17.45 u. Er is toezicht tot 17.45 u. Voor en na de uren mogen leerlingen het 
schooldomein niet zonder toestemming betreden. 
 
 
2.2 Beleid inzake leerlingenstages en werkplekleren 
2.2.1 De stageplaatsen 
Alle leerlingen uit de derde graad BSO en een aantal leerlingen uit de derde graad TSO gaan op stage 
of doen aan werkplekleren. 
 
Op stage moet de leerling in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een school, met 
het oog op het opdoen van beroepservaring, daadwerkelijk arbeid verrichten bij een werkgever in 
gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever. Werkplekleren wordt 
omschreven als het aanleren van algemene en beroepscompetenties in een werksituatie die ook een 
leersituatie is. Deelnemen aan stage en werkplekleren is een verplichte leeractiviteit. 
 
Het is niet toegelaten stage te lopen in die bedrijven of instellingen waarin op dezelfde dienst bloed- 
of aanverwanten tot en met de derde graad (oom of tante) werkzaam zijn. De leerling moet dit zelf 
aan de stageleerkracht signaleren. 
 
Ben je zwanger, dan moet je dit aan de directie meedelen. Door de wetgeving op de 
zwangerschapsbescherming mag je in bepaalde gevallen geen stage lopen. 
 
2.2.2 Organisatie van de stage 
Leerlingen van 5 en 6KV, 7BS, 5 en 6GWW, 6 BI, 6SETA, 5 en 6VZ, 7KZ, 7TBZ lopen stage. 
 
De stages vinden plaats in diverse stageoorden in de regio Brugge die door de school worden gekozen. 
De adressen staan in de stageovereenkomst vermeld. De school bepaalt in welk stageoord je stage 
loopt. Je moet je op eigen kracht naar het stageoord verplaatsen. De schoolverzekering eist dat je de 
kortste en veiligste weg neemt.  
 
De praktische organisatie van stage en werkplekleren wordt in de stagejaarkalender meegedeeld. De 
stage-uren zijn aangepast aan de behoeften van de opleiding en de noden van je stageoord en kunnen 
afwijken van de reguliere schooluren. Bij elke stageperiode krijg je een individuele stageregeling mee. 
Een stage in voor- en naschoolse opvang kan bijvoorbeeld voor een deel plaatsvinden in de vakantie 
die volgt op de stageperiode. 
 
Op het einde van het 7de jaar Kinderzorg en Thuis- en bejaardenzorg volgt een meerdaagse stage die in 
het buitenland kan plaatsvinden. Deelname is verplicht. 
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2.2.3 De stageovereenkomst en het stagereglement 
Bij het begin van het schooljaar laat je het stagereglement door je ouders* tekenen. Bij het begin van 
elke nieuwe stageperiode laat je de stageovereenkomst ondertekenen door de stagegever en 
onderteken je ze ook zelf. Deze overeenkomst is dan rechtsgeldig voor de drie betrokken partijen: jij 
als stagiair(e), de school en het stageoord. 
 
Je volgt op stage de regels en afspraken, gespecifieerd in de stageovereenkomst, het stagereglement 
en in het huishoudelijk reglement van de stagefirma.  
 
Op stage verwachten we een stijlvolle houding. Vergeet niet dat het beroepsgeheim of de 
discretieplicht ook voor jou van toepassing kan zijn. 
 
2.2.4 Afwezigheid op stage 
Je meldt je afwezigheid zowel aan de school als aan het stageoord vóór het aanvangsuur. Je wettigt je 
afwezigheid steeds met een medisch attest. 
Als je afwezig bent, kan je verplicht worden om je stage in te halen. Dit kan op een vrije dag, op 
woensdagnamiddag en/of in de vakantie die volgt op je afwezigheid. In het kader van bijkomende 
proeven kan dit uitzonderlijk ook in de zomervakantie. De school bepaalt in samenspraak met het 
stageoord wanneer de stage wordt ingehaald. 
 
2.2.5 Preventief medisch onderzoek 
Vooraleer leerlingen van de studierichtingen Verzorging en Gezondheids- en welzijnswetenschappen 
hun stage aanvatten, moeten ze een preventief medisch onderzoek ondergaan bij de externe 
geneeskundige dienst van de school. De leerlingen moeten ook over een geldig bewijs beschikken dat 
aantoont dat ze onderworpen zijn aan de verplichte inentingen of tuberculinetests. 
 
 
2.3 Beleid inzake extra-murosactiviteiten 
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren en die georganiseerd 
worden voor één of meer leerlingengroepen: bv. verplaatsingen van en naar het zwembad (Interbad) 
en de externe sporthal, verplaatsingen naar de kerk, verplaatsingen en bezoek aan een museum, 
bijwonen van culturele voorstellingen, fietstochten, sportdagen, daguitstappen, natuurexploratie, 
didactische uitstappen … 
 
Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden voor- of na de reguliere schooluren. 
 
Een weigering om deel te nemen aan een extra-murosactiviteit is enkel mogelijk bij een meerdaagse 
extra-murosactiviteit, wanneer het schoolreglement de deelname niet verplicht heeft gesteld, én de 
ouders* de school vooraf en op gemotiveerde wijze op de hoogte brengen van de niet-deelname. 
 
Verplichte meerdaagse extra-murosactiviteiten zijn: 
• Projectdriedaagse tijdens het schooljaar in 2B 
• Tweedaagse in 3ZW en 4VV 
• Meerdaagse in 7KZ en 7TBZ 

 
 
2.4 Schoolrekening 
2.4.1 Lijst van de bijdragen 
Bij het begin van het schooljaar krijg je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders* 
kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.  
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Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders* zeker zullen moeten doen, bv. het betalen van je 
schoolboeken, het betalen van kopieën … 
 
Zaken die de school als enige aanbiedt, bv. voorgedrukt proefwerkpapier, koop je verplicht aan op 
school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze 
zaken aankoopt, maar als de aankoop op school gebeurt, moet jij of moeten je ouders* de bijdrage 
betalen.  
 
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten 
waar je niet verplicht aan moet deelnemen. Bij aankoop of deelname moet er wel een bijdrage betaald 
worden door jou of je ouders*.  
 
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij 
een vaste prijs ligt het te betalen bedrag voor die post vast. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet 
afwijken. Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor 
die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal 
liggen. Het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn.  
 
Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit 
het vorige schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.  
 
2.4.2 Betalingsmogelijkheden 
Vanaf oktober tot mei vragen we je ouders* 1/8 van het totaal bedrag van de schoolrekening te 
storten. We verwachten de betaling binnen de 14 dagen na afgifte of verzending van de factuur. We 
verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Je ouders* kunnen kiezen voor de 
eenvoud van een automatische domiciliëring. In juni volgt een gedetailleerde, gepersonaliseerde 
afrekening van alle kosten, gemaakt in de loop van het schooljaar. Indien de eindafrekening lager 
uitvalt dan de som van de betaalde voorschotten, wordt het teveel terugbetaald.  
 
Maaltijden en dranken in de eetzaal komen niet op de schoolrekening, maar worden onmiddellijk 
afgerekend met de MIA-betaalkaart. De MIA-betaalkaart is geïntegreerd in de gepersonaliseerde 
studentenkaart die je jaarlijks bij de start van het schooljaar ontvangt. Deze betaalkaart werkt volgens 
het “prepaid-principe” en moet dus vooraf opgeladen worden. 
 
De betaalkaart is niets meer dan een sleutel om het door de computer geregistreerde saldo van een 
bepaalde leerling(e) te laten toe- of afnemen. Verlies van de kaart betekent dus niet noodzakelijk dat 
ook het geld verloren is. Bij verlies van de kaart moet je wel onmiddellijk een nieuwe laten aanmaken. 
Hiervoor zal een prijs van 5,00 euro worden aangerekend. Je ouders kunnen via een webapplicatie 
nagaan wat je verbruikt hebt in het restaurant. Het is verboden om te betalen met de betaalkaart van 
een andere leerling. 
 
Je ouders kunnen via diezelfde webapplicatie instellen om een bericht te krijgen via e-mail als het saldo 
van de rekening onder een bepaald minimum komt. Van zodra het saldo op je rekening minder dan 18 
euro bedraagt, krijg je een melding aan de kassa van het restaurant. Als je saldo onder nul komt, dan 
kun je enkel nog soep met een broodje krijgen. Als het saldo 5 euro onder nul komt, dan zal gevraagd 
worden om een picknick mee te brengen van thuis. 
 
Je ouders* zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige 
rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je 
ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school elk van je ouders een 
identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke 
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ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt 
hebben. 
 
Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze school de directeur. We 
gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een 
aangepaste manier van betalen, bv. gespreid betalen. 
 
2.4.3 Procedure bij niet-betaling 
Twee weken na de uiterste betalingsdatum ontvang je een herinnering per brief. Krijgen we na twee 
weken nog steeds geen reactie, dan worden je ouders* per aangetekend schrijven (met een toeslag 
van 12,50 euro) uitgenodigd. Problemen met de betaling van een rekening kunnen in absolute discretie 
met de directie besproken worden.  
 
Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt 
dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet 
aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke rente. 
 
2.4.4 Bij afwezigheid op een activiteit 
Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten 
terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 
schoolrekening.  
 
De school sluit voor geen enkele extra-murosactiviteit een annulatie- of reisbijstandsverzekering af. 
Ouders* die een dergelijke verzekering willen afsluiten, moeten daar zelf voor instaan. 
 
 

 Reclame en sponsoring 
Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in 
met als doel om de bekendheid te verhogen.  
 
Reclame en sponsoring door derden binnen onze school is toegestaan, voor zover het niet 
onverenigbaar is met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover de 
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school hier niet door 
geschaad worden. 
 
De verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame. Er wordt aangenomen dat 
met verplichte onderwijsactiviteiten en leermiddelen datgene bedoeld is om de eindtermen te 
bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Alle andere onderwijsactiviteiten zijn vrij van 
reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een 
persoon of een organisatie (sponsoring). 
 
Alle reclame en sponsoring moet kennelijk verenigbaar zijn met de taken en doelstellingen van de 
instelling. 
 
 

 Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht 
In de basisopties Maatschappij en welzijn en in de richtingen Zorg en welzijn/ Verzorging-voeding, 
Verzorging, Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg, Maatschappij en welzijn/ Sociale en technische 
wetenschappen werk je met voedingsmiddelen. Wanneer jouw medische toestand dan een risico 
inhoudt op (on)rechtstreekse verontreiniging van levensmiddelen, breng je de school onmiddellijk op 
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de hoogte. De school beslist vervolgens of je tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet mag volgen 
dan wel dat je de opleiding niet langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overgaan.  
 
Als je een werkplek/stageplek hebt, brengt de school ook jouw werkgever/stagegever op de hoogte 
van de situatie. We verwachten ook van jou dat je hiervan de werkgever/stagegever op de hoogte 
brengt.  
 
Deze gegevens over jouw medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de 
directeur van de school. De directeur en de personeelsleden van de school gaan er vertrouwelijk mee 
om. 
 
 

3 Studiereglement 
 Afwezigheid  

Zoals je in de engagementsverklaring kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn 
op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.  
 
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. In alle 
andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie 
daarover vind je in punt 3.1.7.  
 
Als je onvoorzien afwezig bent, is de algemene regel dat je ouders* de school steeds zo snel als 
mogelijk en liefst vóór 8.45 uur telefonisch verwittigen. Ze delen de reden en de vermoedelijke duur 
van de afwezigheid zo vlug mogelijk mee aan het schoolsecretariaat.  
 
Als je vooraf weet dat je de lessen/stage niet zal bijwonen, zowel bij een afwezigheid wegens een 
wettige reden als in het geval dat het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn afgevaardigde 
vereist is, wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Hiervoor bezorg je een door je ouders* in 
het orderboekje geschreven en ondertekende verantwoording aan het secretariaat. 
 
We dringen erop aan om zo weinig mogelijk uitzonderingen aan te vragen op de aanwezigheid op 
school. Veelvuldige uitzonderingen of herhaalde dubieuze afwezigheden doen de vraag rijzen of er nog 
wel sprake is van een ernstige studiehouding. In dit geval zal de directie je ouders* uitnodigen voor 
een gesprek. Bijgevolg kan er geen toestemming worden verleend voor het volgen van rijlessen tijdens 
de gewone les- of stage-uren noch om vakanties te verlengen of om vrijgesteld te worden van de 
inhaalstage. 
 
Als je een fundamenteel onderdeel van een vak niet afgelegd hebt, kan je na elke periode van het 
schooljaar een inhaaltaak krijgen tijdens de vakantie (bv. herfstvakantie, kerstvakantie …). Een teveel 
aan afwezigheden kan ertoe leiden dat je de vereiste doelstellingen voor een vak in onvoldoende mate 
behaalt en dat je niet slaagt. 
 
3.1.1 Je bent ziek 
3.1.1.1 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). U kan hiervoor gebruik maken van een formulier 
op onze website of van een eigen nota. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.  

• Een medisch attest is nodig:  
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o zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen 
geen lesdagen zijn;  

o wanneer je ouders* in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische 
redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;  

o als je afwezig bent wegens ziekte één schooldag voor de start van de 
proefwerken/eindtoetsen of tijdens de proefwerken/eindtoetsen; 

o bij een afwezigheid op stage;  
o bij een afwezigheid tijdens extra-murosactiviteiten zoals bezinningsdagen, didactische 

uitstappen, sportdag … 
 
3.1.1.2 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. 
 
3.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in?  
Je geeft de verklaring van je ouders* of het medisch attest af op de eerste dag waarop je terug op 
school bent. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest 
onmiddellijk op school bezorgen (dus vóór je terugkomt): (laten) afgeven of digitaal bezorgen. Indien 
je het medisch attest digitaal bezorgt, dien je bij terugkeer het originele attest af te geven .  
 
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*. 
 
3.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? 
Kun je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet deelnemen aan bepaalde 
oefeningen of aan deze lessen, dan moet je aan je huisarts “een medisch attest voor de lessen 
lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen. Op basis van dit attest kan door de 
school uitgemaakt worden wat wel en wat niet kan in de lessen. Met een gespecificeerd medisch attest 
moet je toch steeds je turngerei bij hebben om aan die oefeningen deel te nemen die je wel mag 
uitvoeren. 
 
Als je aan één turnles niet kan deelnemen, breng je een briefje mee van je ouders*. Je ouders* kunnen 
een dergelijke afwezigheid slechts driemaal wettigen. De eerstvolgende niet-deelname moet met een 
doktersattest gewettigd worden. 
 
Bij langdurige afwezigheid in deze lessen of bij ernstige twijfels kan er controle gebeuren door de 
schoolarts, die aan de behandelende geneesheer een herevaluatie kan aanvragen. 
 
Je moet in de lessen lichamelijke opvoeding aanwezig zijn onder de verantwoordelijkheid van de leraar. 
Vroeger naar huis gaan kan niet. Bij niet-actieve deelname aan de les lichamelijke opvoeding wordt je 
een taak opgelegd. Deze taak kan eventueel een schriftelijke opdracht zijn. Breng daarom bij niet-
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actieve deelname aan de les papier en schrijfgerei mee. De taak is niet als sanctie bedoeld. De taak 
houdt verband met bewegings- en gezondheidsopvoeding en maakt deel uit van de eindbeoordeling. 
 
Als je door ziekte, ongeval 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). 
Je ouders* kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds 
stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.  
 
3.1.1.5 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. 
  
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: 
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• 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 met TOAH ten laatste in de les- schoolweek die volgt op 
de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 
 
Als je aan de voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Als je van TOAH 
gebruik wil maken, dienen je ouders* een schriftelijke aanvraag in bij de directeur. We starten met 
TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden 
beoordelen. Wanneer we tijdelijk onderwijs aan huis geven, moet er ten minste een derde 
meerderjarige persoon in huis aanwezig zijn. TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan 
je combineren. 
 
3.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?  
Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve lesdagen) 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 directie. We zullen je ook op deze 
optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 
 
3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk 
Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant 
of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf een van de volgende documenten: 
een verklaring van je ouders* in het orderboekje, een doodsbericht of -brief, of een 
huwelijksaankondiging of -brief.  
 
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis kan de school je n.a.v. het 
overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel 
evenwicht kan terugvinden (zie punt 3.1.7).  
 
3.1.3 Je bent (top)sporter  
Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te 
nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen. 
 
Als je een topsportstatuut F hebt, en je zit in de eerste graad, kan je maximaal 90 halve lesdagen 
afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. In de tweede en derde graad, 
kan je daarvoor maximaal 130 halve lesdagen afwezig blijven. 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 selectiecommissie je het recht geven om een aantal 
halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten 
die aansluiten bij je discipline. 
 
3.1.5 Je bent zwanger 
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde 
afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De 
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schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk 
onderwijs aan huis (zie punt 3.1.1.5) en synchroon internetonderwijs (zie punt 3.1.1.6). 
 
3.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen 
Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen: 
• Je moet voor een rechtbank verschijnen. 
• De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk. 
• Je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming. 
• Je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. 
• Je werd preventief geschorst. 
• Je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten. 
• Je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten 

verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel. 
• Je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je - door de grondwet erkende - levensbeschouwelijke 

overtuiging te beleven. Je ouders* moeten dit wel vooraf schriftelijk melden aan de school. De 
volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:  

o Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 
o Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), 
het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); 

o Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet 
samenvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 
dag). 

 
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 de toestemming van de school nodig 
(bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten …). Je hebt dus geen recht op deze 
afwezigheden. Hiervoor bezorg je aan de directie of het secretariaat een door een van je ouders* in 
het orderboekje geschreven en ondertekende aanvraag. Ook de stageplaats moet je vooraf 
verwittigen.  
 
3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, eindtoetsen, overhoringen, klasoefeningen of 

persoonlijke taken? 
Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, word 
je verplicht ze in te halen op de eerstvolgende woensdagmiddag van een lesweek (van 12.30 uur tot 
13.30 uur of tot 14.30 uur) of op maandag-, dinsdag- of donderdagavond tussen 16.20 u. en 17.15 u. 
in de avondstudie. Doe je een inhaaltoets op woensdagmiddag, dan moet je op school eten. Je mag de 
school niet verlaten om eten te halen. Er is op woensdag geen aanbod van warme maaltijden of 
broodjes. 
We rekenen erop dat je voor inhaaltoetsen zelf een afspraak maakt met de betrokken leerkrachten. 
Dat doe je ten laatste op de tweede dag na terugkeer (eventueel via een mail). Alleen om gegronde 
redenen (bvb. omdat je te veel toetsen of taken moet inhalen) én na afspraak met de betrokken 
vakleerkracht kan van deze regel afgeweken worden. Ook hiervoor neem je zelf het initiatief.  
 
Afwezigheden op een inhaaltoets worden schriftelijk gemotiveerd door je ouders*. Herhaalde 
afwezigheid op een inhaaltoets moet met een medisch attest verantwoord worden. Wie zonder 
geldige reden op een inhaaltoets afwezig blijft, krijgt een “nul” voor die toets.  
 
Leerlingen die hun stageboek niet op tijd inleveren, moeten dit op school in orde brengen op 
woensdagnamiddag of vrijdag na het laatste lesuur.  



SCHOOLREGLEMENT 2022-2023 – MIA-BRUGGE 
 

18 
 

 
Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je niet gevolgde 
lessen praktijk of stages moet inhalen. Deze beslissing wordt steeds genomen in samenspraak met de 
begeleidende klassenraad. De directeur of zijn afgevaardigde beslist ook hoe en wanneer je ze dan 
moet inhalen.  
 
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan een of meer proefwerken/eindtoetsen, dan 
moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig 
bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet 
inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer dat gebeurt. Dit wordt aan je ouders* meegedeeld. 
 
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 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. Van zodra de 
school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt de school jouw dossier door aan het 
ministerie van Onderwijs en Vorming.  
 
In het kader van ons protocol met de politie werden de volgende afspraken gemaakt. De melding 
inzake spijbelen gebeurt via de school, na overleg met het CLB. De politie komt pas tussen wanneer 
het CLB al werd ingeschakeld. De politie verricht dan een huisbezoek waarbij jij en je ouders gehoord 
worden. Er wordt een proces-verbaal inzake inbreuken op de wet op de leerplicht opgesteld (verder 
spijbelpv genoemd). Je wordt tevens aangemaand om naar school te gaan en de lessen bij te wonen. 
Indien je al een dossier hebt bij de Jeugdrechtbank wordt hiervan melding gemaakt in de spijbelpv. 
Indien er een problematische opvoedingssituatie wordt vastgesteld, zal de politie op passende wijze 
doorverwijzen naar de hulpverlening. Het spijbelpv wordt een maand bijgehouden waarbij voor het 
einde van deze termijn wordt nagegaan of je nog spijbelt. Na een maand wordt het pv overgemaakt 
aan het parket. 
 
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer 
je blijft spijbelen of wanneer het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. 
 
 

 Persoonlijke documenten 
3.2.1 Online schoolagenda 
Het lesonderwerp, toetsen, taken en opdrachten vind je in de online schoolagenda die je via 
Smartschool kan raadplegen. We verwachten dat je je online schoolagenda op schooldagen minstens 
één keer per etmaal raadpleegt. 
 
3.2.2 Notitieschriften, werkboeken en portfolio’s 
Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te 
gebeuren. Elke vakleraar kan geregeld je schriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en 
volledig invult. De notities worden na een afwezigheid zo vlug mogelijk in orde gebracht. 
 
3.2.3 Persoonlijk werk 
Je huiswerk en andere oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag ingeleverd. 
Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke taak bijgewerkt. Deze verplichting kan vervallen 
bij een langere gemotiveerde afwezigheid. 
 
Op het einde van het jaar bewaar je zelf alle notities, persoonlijk werk en toetsen minstens tot 31 
augustus van het volgende schooljaar. Dit geldt ook voor digitale documenten. De kwaliteit van je 
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persoonlijk werk bepaalt mee of je geslaagd bent of je diploma behaalt. Proefwerken/eindtoetsen 
worden door de school bijgehouden. 
 
 

 Het talenbeleid van de 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.  
 
 

 Leerlingenbegeleiding 
3.4.1 Leerlingbegeleiding 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 
voorzien. 
 
Als leerling van MIA moet je weten dat je nooit alleen staat.  
 
Bij je coach respectievelijk klasleerkracht kan je altijd terecht met je vragen, je problemen in verband 
met je studies of persoonlijke situatie. Een vertrouwelijk gesprek kan soms wonderen doen. De 
klasleerkracht/coach is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in 
de klas. Het spreekt vanzelf dat je ook bij de directie, bij andere leerkrachten en bij het ondersteunend 
personeel terecht kunt als je dat wenst. 
 
Je kunt ook terecht bij een van de leerlingenbegeleiders. Door een beroep te doen op onze 
leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw 
leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig 
is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het 
directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met 
jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over 
de gegevens die we van jou verkregen en die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te 
vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we 
jou hier steeds over informeren.  
 
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in 
een cel leerlingenbegeleiding. Tweemaal per maand bespreken we in deze vergadering de moeilijke 
situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-
medewerkers naar oplossingen. We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we 
van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn 
we altijd bereid om dit met jou te bespreken. 
 
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk 
vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren 
is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk 
omgaan met de informatie die we hen bezorgen. 
 
3.4.2 Persoonlijke studiebegeleiding 
Het is belangrijk dat leerlingen gebruik maken van de eerstelijnszorg die door elke leerkracht wordt 
aangeboden. Dit betekent dat je met aandacht de lessen volgt, dat je nauwkeurig noteert, dat je taken 
ordevol en stipt inlevert, eventueel extra oefeningen maakt die dan door de leerkracht worden 
nagezien.  
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Als je op deze wijze voldoende motivatie toont en als je specifieke vragen hebt over een deel van de 
cursus, zal de leerkracht bereid zijn je extra uitleg te geven na de lessen. 
 
Was je een langere periode afwezig wegens ziekte en is je cursus bijgewerkt, dan zal de leerkracht je 
- indien nodig - hulp bieden bij het verwerken van de niet geziene leerstof. Het is belangrijk dat jij 
hierbij het initiatief neemt.  
 
Sommige leerlingen hebben een blijvende verhoogde nood aan zorg. We denken daarbij onder meer 
aan zorgen rond leren en studeren of socio-emotionele vragen. In dat geval gaan we in dialoog met 
de leerling, met de ouders, soms met het CLB op zoek naar een antwoord op de vraag: “wat heeft de 
leerling nodig?”. Eventueel stellen we samen een individueel begeleidingsplan op. We spreken af wat 
we bieden en wat we verwachten met in het achterhoofd de doelstellingen van het 
“gemeenschappelijk curriculum” van de studierichting. Een leerling met verhoogde zorg krijgt een 
contactpersoon bij wie hij/zij terecht kan en die geregeld contact houdt. We houden bij ons 
zorgverhaal intensief contact met ouders en rekenen ook op een engagement. 
 
 

 Begeleiding bij je studies 
3.5.1 De begeleidende klassenraad 
Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt een 
"begeleidende" klassenraad op geregelde tijdstippen samen. 
 
Tijdens deze vergadering brengt het team van leerkrachten ruime informatie over de leerlingen bij 
elkaar. Door bespreking van de studieresultaten wordt naar een passende individuele begeleiding 
gezocht en kan door de coach of door een vakleraar een begeleidingsplan worden afgesproken. 
 
Na een gesprek met de coach, vakleraar, leerlingbegeleiding en/of CLB-medewerker en je ouders* is 
het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een 
begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van de voorgestelde remediëring worden je 
ouders* via een remediëringsfiche, een mail via Smartschool of telefonisch op de hoogte gebracht. 
 
In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde 
advies aan je ouders* opgenomen. 
 
Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze "begeleidende" klassenraad is je studievordering in 
de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te 
bereiden. 
 
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 de school aanvragen. 
Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad die vraag onderzoeken en een beslissing nemen.  
 
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. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om 



SCHOOLREGLEMENT 2022-2023 – MIA-BRUGGE 
 

21 
 

aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma … We werken hiervoor samen met 
het CLB. 

• Als je wegens specifieke onderwijsbehoeften, ziekte of ongeval 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 om specifieke onderwijsbehoeften of medische 
redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan 
welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Naargelang het geval 
krijg je dan op het einde van het 1ste  leerjaar of op het einde van het 1ste en het 2de leerjaar 
geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van lesbijwoning als regelmatige leerling. Tegen dat 
attest kan je niet in beroep gaan. 

 
Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een 
bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan 
enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een 
studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat 
geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. 
 
3.5.3 De evaluatie 
We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe 
ze die informatie doorspeelt aan je ouders*. 
 
3.5.4.1 Evaluatiesysteem 
Om te evalueren of een leerling alle vereiste leerplandoelstellingen behaald heeft, gebruikt onze 
school heel wat evaluatievormen. We vatten ze samen onder enkele titels: 
• Dagelijks werk omvat de beoordeling van je oefeningen in de klas, je persoonlijk werk, de 

resultaten van je overhoringen, je leerhouding zoals je inzet in de les, je medewerking aan 
opdrachten, groepswerk, de evaluatie van richtinggebonden attitudes e.d. Al kan je bij de planning 
van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les 
leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. Voor sommige vakken organiseren we op 
het einde van een trimester “grote eindtoetsen”.  

• Proefwerken hebben de bedoeling na te gaan of je grotere pakketten leerstof kan verwerken. We 
plannen ze op het einde van een tri- of semester. Proefwerken tellen mee voor een substantieel 
deel van de punten. De keuze van de vakken wordt tijdig meegedeeld. We organiseren 
proefwerken in de eerste graad A-stroom, het TSO / de finaliteiten D en D-A en in de derde graad 
BSO / de finaliteit A. 

• In de vakken waarvoor geen proefwerken georganiseerd worden, beoordelen we op basis van 
permanente evaluatie. Dit betekent dat zowel het werken op school als thuis het hele jaar door 
geëvalueerd wordt. Daarbij hebben we aandacht voor kennis (wat ken je, toetsen, taken, 
persoonlijk werk …), voor technieken, voor vaardigheden (wat kan je, vaardigheidsoefeningen, 
praktijksessies …), maar ook voor je houding tegenover het vak en de opleiding (attitudes).  Dat is 
het geval voor alle vakken in de eerste graad B-stroom, in de tweede graad BSO / finaliteit A, maar 
ook heel wat vakken in de A-stroom en TSO / finaliteiten D en D-A. Zo worden de meeste 
taalvakken  ook permanent of gespreid geëvalueerd, met op het einde van het trimester een grote 
eindtoets. 

• Stage: De stage wordt beoordeeld op basis van stageverslagen en de beoordeling van de stage 
door de mentor en de stagebegeleid(st)er. 

• Vakoverschrijdende eindproef in de laatste jaren: In sommige van onze afstudeerrichtingen 
organiseren we een vakoverschrijdende eindproef. Vaak wordt gedurende een langere periode 
naar de eindproef toegewerkt, met tussentijdse evaluatiestappen op basis waarvan wordt 
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nagegaan of je voldoet voor de praktische en technische aspecten van je vorming. Het resultaat is 
mede bepalend voor het al dan niet slagen op het einde van het schooljaar. 

 
3.5.4.2 Competentiegericht evalueren 
Als school bouwen we verder aan een systeem van evaluatie van competenties. Met dit systeem wil 
de school een evaluatiemodel ontwerpen dat de groei en ontwikkeling van leerlingen in kaart brengt 
en stimuleert, dat ten dienste staat van het leerproces en de leerwinst en dat een correct en 
transparant beeld geeft van welke doelstellingen de leerling bereikt heeft. 
 
Een leerling is voor ons “competent” wanneer hij of zij het geleerde wendbaar kan toepassen in 
nieuwe, onverkende situaties. De klassenraad zal moeten oordelen of de leerling alle cruciale 
competenties in voldoende mate beheerst. Dat impliceert dat onderdelen van vakken niet zomaar 
meer opgeteld worden.  
 
Het is de bedoeling om dit model in de toekomst uit te rollen voor alle vakken en alle richtingen. 
  
3.5.4.3 Wat bij 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, laten afkijken, 
tekens geven, plagiaat (het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van 
gegevens), 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 tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met 
toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef 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 mee 
aan jou en je ouders*. 
 
Het plegen van fraude tijdens een proef of examen 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. 
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. 
 
Om fraude te voorkomen, breng je voor een proefwerk je schrijfgerei in een doorschijnend plastic zakje 
(geen schooletui), een liniaal en een leesboek mee. Je mag ook studiemateriaal (cursus, werkboek …) 
bijhebben van het eerstvolgende proefwerk. Zorg er wel voor dat het in een ondoorschijnend zakje 
weggestopt is. Alle ander gerei wordt vooraan in het proefwerklokaal gedeponeerd. Controleer vóór 
het proefwerk begint of er niets in of onder je lessenaar ligt. 
 
3.5.4.4 Meedelen van de resultaten 
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten met een rapport.  
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De resultaten van het dagelijks werk worden weergegeven via Skore, het digitaal rapportensysteem 
op Smartschool. Daarnaast krijg je ongeveer maandelijks een uitprint van de behaalde resultaten. De 
data waarop je je rapport meekrijgt, zijn opgenomen in de kalender. Het rapport is een schriftelijke 
neerslag van je studievorderingen doorheen het schooljaar. Daardoor is het mogelijk je 
werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen. De klasleerkracht van 
deze leerlingen overhandigt het module-, maand- of perioderapport op de data die vermeld zijn in de 
kalender. 
 
De resultaten van de proefwerken worden na elke proefwerkperiode verzameld op een trimestrieel of 
semestrieel rapport. Het wordt achteraan in de rapportenmap gevoegd. 
 
Elk rapport laat je door je vader* en/of moeder* ondertekenen. Je bezorgt het op de gestelde datum 
terug aan je klasleerkracht die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren van de rapportenmap. 
 
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 daarna ook een (digitale) kopie vragen. Dat kan door 
schriftelijk contact op te nemen met de directie.  
 
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 
 
3.5.4 Informatie aan je ouders* 
Het rapport (zie punt 3.5.4.4) en Smartschool (zie punt 3.2.1) zijn de belangrijkste kanalen om 
informatie aan je ouders* te bezorgen. 
 
Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met de ouders* om hen kennis te laten 
maken met de school, directie en leerkrachten. Zij krijgen dan toelichting bij je rapport, Smartschool, 
de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het pedagogisch project enz. 
 
Om contact op te nemen met de school hoeven je ouders* echter niet te wachten tot de 
informatievergaderingen. Je leerkrachten zijn altijd bereid om je ouders* te woord te staan. Je kunt 
steeds een onderhoud aanvragen langs de directie of het secretariaat om of rechtstreeks aan de 
betrokken leerkracht, bvb. via het online leerplatform Smartschool. Als school willen we geen 
afwachtende houding aannemen. 
 
 

 De deliberatie  
3.6.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad? 
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben 
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. 
 
Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een 
leerling waaraan hij privaatlessen heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van 
familieleden tot en met de vierde graad. 
 
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. 
 
Hij steunt zich bij zijn beslissing: 
• op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; 
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• op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het 
schooljaar (waaronder de resultaten van stages en vakoverstijgende proeven); 

• op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. 
 
De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.  
 
De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 
3.5.3). 
 
3.6.2 Mogelijke beslissingen 
3.6.2.1 Oriënteringsattest 
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 eerste 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. 

• 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: 
• als je geslaagd bent, krijg je 

o een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende 
leerjaar; 

o een oriënteringsattest B: 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. 

• als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan 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 of B 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 of B 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 of B een oriënteringsattest C, dan kan je er steeds voor kiezen om 
het leerjaar over te zitten. 
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• 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 andere studierichting. 

• 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 andere studierichting, 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. 

 
 
3.6.2.2 Studiebewijs 
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 studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de derde graad BSO; 
• een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het 2de leerjaar van de derde graad TSO of 

op het einde van het 3de leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar). 
 
3.6.2.3 Bijkomende proeven 
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. De school legt vooraf de data voor de bijkomende proeven vast. Deze 
data staan in de jaarkalender. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de 
klassenraad een beslissing te nemen. Er worden geen bijkomende proeven gegeven aan leerlingen van 
wie de delibererende klassenraad een B- of C-attest gegeven heeft.  
 
3.6.3 Het advies van de delibererende klassenraad 
De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je 
verdere schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit:  
• suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten). 
• concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg 

te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak; 
• een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan 

moet schenken. 
 
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. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan 
houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.  
 
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent (A- of B-attest), maar dat je het best een 
onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie grondiger verwerkt of op peil houdt, 
dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport verwittigd. 
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De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, zijn belangrijke 
gegevens voor de begeleidende klassenraad bij het begin van het volgende schooljaar. 
Tijdens de korte vakanties in de loop van het schooljaar kan de begeleidende klassenraad ook een 
vakantietaak opleggen. Met het resultaat van deze taak zal bij de deliberatie rekening gehouden 
worden. 
 
 
3.6.4 Individueel aangepast curriculum 
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. 
 
3.6.5 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. 
Als je ouders* niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt. 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 
 
1 Je ouders* vragen een persoonlijk gesprek aan met de voorzitter van de delibererende 
klassenraad. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek 
uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden 
uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling staat in de jaarplanning (in deel III, punt 3) en 
vindt in schooljaar 2022-2023 plaats ten laatste op 30 juni 2023. We geven het rapport altijd aan jou 
zelf mee, ongeacht je leeftijd. Naast een fysieke overhandiging stelt de school de evaluatiebeslissing 
ook digitaal ter beschikking ten laatste op 30 juni. 
 
Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas 
te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Ook die datum vind je terug in de 
jaarplanning (in deel III, punt 3). 
 
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie vragen het gesprek 
mondeling, telefonisch (via 050 35 11 69) of schriftelijk aan, bv. via e-mail via info@miabrugge.be. 
Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde 
dag* na de dag waarop de evaluatiebeslissing werd overhandigd of ter beschikking gesteld. 
 
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 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 twee 
mogelijkheden: 
• 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 



SCHOOLREGLEMENT 2022-2023 – MIA-BRUGGE 
 

27 
 

samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders* ontvangen per 
aangetekende brief 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. 
 
2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders* in een 
volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: 
 

vzw Karel De Goede 
Collegestraat 24 
8310 ASSEBROEK 

 
Of, 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 je ouders of geven je ouders op school af ten laatste de derde dag* nadat aan hen:  
• ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende 

klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd); 
• ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek 

opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders* niet akkoord gaan met de beslissing). 
 
Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de 
school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie 
boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 
zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Deze termijn van drie dagen* geldt ook als je ouders 
ervoor kiezen om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
 
Wanneer de school open is, kunnen je ouders* het beroep bij het schoolbestuur ook daar 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. 
 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 

ontvangst). 
• het beroep is gedateerd en ondertekend. 
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.  
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders* de beslissing 
van de delibererende klassenraad betwisten. 
 
3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde 
een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1.7). In die beroepscommissie zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de 
delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die 
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jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders* uitnodigen voor een gesprek. 
Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 
beroepscommissie kan samenkomen vind je in [deel III, punt 3] van dit document. Het is enkel mogelijk 
om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 
blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
 
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de 
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 
 
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. 
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn 
en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan 
je ouders* meedelen. 
 
4 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 
 Praktische afspraken en leefregels op school  

4.1.1 Dagindeling 
4.1.1.1 Tijdens het jaar 

08.00 uur start toezicht  
08.30 uur 1ste lesuur 
09.20 uur 2de lesuur 
10.10 uur pauze 
10.25 uur 3de lesuur 
11.15 uur 4de lesuur 
12.05 uur einde van de lessen 

tot 13.25 uur: toezicht op speelplaats 
12.10 uur middagmaal voor de eerste groep 
12.40 uur middagmaal voor de tweede groep  
13.25 uur 5de lesuur 
14.15 uur 6de lesuur 
15.05 uur pauze 
15.20 uur 7de lesuur 
16.10 uur einde van de lessen 
16.20 uur vrije avondstudie 
17.15 uur vrije avondstudie (niet op vrijdag) 
17.45 uur einde van de avondstudie – einde 
                           toezicht 

Op woensdag eindigt het toezicht om 14.30 u. 
De school kan, binnen het wettelijke kader, beslissen om gedurende een beperkt aantal uren per 
week structureel afstandsonderwijs te organiseren. 
 
4.1.1.2 Tijdens de proefwerken/eindtoetsen 
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Tijdens de periode van proefwerken en eindtoetsen geldt een aangepaste uurregeling. Leerlingen 
krijgen proeven in twee delen, van 8.30 u. tot 10.10 u. en van 10.25 u. tot 12.05 u. Zij mogen de 
proef indienen vanaf 9.30 u. resp. 11.30 u. en daarna in alle rust en stilte studeren of een boek 
lezen. Leerlingen van de derde graad kunnen na het indienen van hun proef de school vanaf 11.00 
u. verlaten.  
 

 
4.1.1.3 Tijdige aanwezigheid 
Je bent op tijd in de les. Bij het laatste belsignaal ben je in het lokaal zodat de les tijdig kan beginnen. 
Kom je te laat, meld je dan op het secretariaat vóór je naar de klas gaat. Daarna ga je onmiddellijk naar 
het leslokaal. Bij het binnenkomen bied je je verontschuldigingen aan en geef je het ontvangen bewijs 
aan de leerkracht. Je ouders* krijgen bericht via het leerlingvolgsysteem op Smartschool in de “groene” 
lade (zie verder onder 4.4.1). 
 
Als je drie keer zonder grondige reden te laat komt, krijg je een ”op-tijd-training”. 
 
4.1.1.4 Bij afwezigheid van de leerkracht 
• Leerlingen van de derde graad krijgen de toestemming om na het 6de lesuur naar huis te gaan bij 

afwezigheid van een leerkracht tijdens het 7de lesuur. De ouders* worden hiervan via Smartschool 
op de hoogte gebracht. Voor elk lesuur dat wegvalt, kunnen vervangende taken opgegeven 
worden. Deze moeten uiteraard wel uitgevoerd worden. 

• Leerlingen van het 7de jaar mogen de school verlaten als een lesuur wegvalt of ze kunnen 
zelfstandig werken in een lokaal op school. Ze zorgen er wel voor geen overlast te veroorzaken, 
noch in de school, noch in de buurt. Voor elk lesuur dat wegvalt, kunnen vervangende taken 
opgegeven worden. Deze moeten uiteraard wel uitgevoerd worden.  

• Als de afwezigheid van een leerkracht minstens een dag vooraf gekend is, kan er door de directie 
een afwijkende regeling gecommuniceerd worden via Smartschool.  

 
4.1.1.5 Middagpauze 
De school zorgt ervoor dat de middagpauze aantrekkelijk is: met een uitgebreid aanbod aan maaltijden 
en broodjes, voldoende plaats in de eetzaal, een breed aanbod aan middagactiviteiten. 
 
Voor leerlingen van de eerste en tweede graad: 
• We gaan ervan uit dat leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven.  
• Wil je als ouder dat je zoon of dochter toch ‘s middags niet op school eet, dan geef je dit bij de 

start van het schooljaar aan. 
• We verwachten het engagement van ouders om ervoor te zorgen dat de leerling thuis of een door 

de ouders gekend en goedgekeurd adres gaat eten en zeker niet in de buurt van de school 
rondhangt. De school kan dit steekproefsgewijs controleren. 

• Voor leerlingen die normaal op school eten, beschouwen we het verlaten tijdens de middagpauze 
als uitzonderlijk. Het kan enkel voor wie toestemming heeft van de ouders (vooraf via het 
orderboekje) en voor welomschreven redenen (bvb. doktersbezoek). 

• Ook wie normaal tijdens de middagpauze de school verlaat, blijft welkom. 
• Wanneer we signalen krijgen dat leerlingen toch tijdens de middagpauze in de buurt van de school 

rondhangen, gaan we in eerste instantie in overleg met de leerling en de ouders. De school kan 
beslissen om de toestemming tot verlaten in te trekken. 

 
Voor leerlingen van de derde graad: 
• Leerlingen mogen tijdens de middagpauze de school verlaten. Ze zijn uiteraard ook welkom om de 

middagpauze op school door te brengen. 
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• Ze zorgen niet voor overlast in de buurt. Als we klachten krijgen over overlast, dan gaan we in 
eerste instantie in gesprek met de leerling, met de ouders. Bij herhaling kan de toelating 
ingetrokken worden.  

 
Voor alle leerlingen geldt: 
• We sluiten de schoolpoorten tijdens de middagpauze (van 12.15 u. - 13.05 u.). Binnen is binnen, 

buiten is buiten. Wie een uitzonderlijke reden heeft om de school toch op andere momenten te 
verlaten / opnieuw te betreden, passeert langs het onthaal en registreert zich daar. Even naar 
buiten om iets te gaan kopen, te roken ... kan dus niet. 

• Leerlingen mogen eten in één van de eetzalen of op de speelplaats. Borden, kopjes, bestek, glazen, 
warme maaltijden of glazen flessen mogen de eetzalen niet verlaten. 

Op woensdagmiddag geldt een afzonderlijke regeling: alle leerlingen die studie volgen, een schriftelijke 
beurt inhalen of strafstudie hebben, blijven steeds op school tijdens de middagpauze van 12.05 tot 
12.30 uur, ook als ze op andere dagen niet op school blijven. Er is dan geen aanbod van broodjes of 
warme maaltijden. Leerlingen moeten een picknick meebrengen.  
 
4.1.2 Houding en voorkomen 
MIA-Brugge wil een kwaliteitsvolle, warme en waarde(n)volle school zijn. We benoemen dan ook 
enkele verwachtingen m.b.t. je voorkomen en de manier waarop je met de mensen en het materiaal 
op school omgaat. Deze lijst is zeker niet eindig.  
 
4.1.2.1 Omgaan met mekaar 
• Je gebruikt je eigen schoolbenodigdheden zoals papier, rekentoestel ... en "neemt" niets van 

anderen. 
• Je spiekt niet en je schrijft geen taken over. 
• Je gaat zorgzaam om met lokalen, meubilair, materieel en boeken. 
• Je helpt medeleerlingen om na een afwezigheid de notities zo vlug mogelijk in orde te brengen. 
• Je spreekt je leerkrachten en opvoeders aan in het Nederlands en je gebruikt een verzorgde taal 

in de omgang met je medeleerlingen. 
• Je laat een volwassene spontaan voorgaan.  
 
4.1.2.2 Verzorgd voorkomen 
• Let op een goede hygiëne en lichaamsverzorging. 
 
4.1.2.3 Volgen van de lessen 
• Op het einde van elke les neem je je boeken voor het volgende lesuur. Tussen de lessen mag je 

rustig onder elkaar praten. Je blijft wel in je eigen lokaal. Je hangt niet uit het raam en je loopt niet 
in de gangen rond. Je respecteert de klasschikking. 

• Als een leerkracht er na tien minuten nog niet is, moet iemand van de klas het secretariaat 
verwittigen. 

• Snoepen en kauwen doe je niet tijdens de les en ook niet tussen twee opeenvolgende lessen. Dit 
is eveneens niet toegelaten in de gangen. Een slokje water drinken kan, maar niet tijdens 
activiteiten waarbij de veiligheid in het gedrang komt (bvb. lessen labo of in de leskeuken) en zeker 
niet aan of in de nabijheid van computers. 

• Klap je boeken niet dicht bij het belsignaal. Het is de leerkracht die de les beëindigt, niet de bel. 
• Een klaslokaal dat je verlaat, laat je netjes achter. Het bord is schoongeveegd en de vensters zijn 

gesloten. Er ligt geen papier of krijt op de grond en je lessenaar is opgeruimd. Computers staan 
netjes.  

• Tijdens de lessen en tussen twee opeenvolgende lesuren ga je niet naar je kluisje of naar het toilet. 
 
4.1.2.4 Pauze en ontspanning 
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Na de lessen verlaat je het lokaal dat door de leerkracht afgesloten wordt. Niemand blijft in de klassen 
zonder toelating. Tijdens alle pauzes blijf je op de speelplaats maar niet tussen de fietsrekken en dus 
ook niet binnen het schoolgebouw.  
 
Het gebruik van gsm, smartphone en dergelijke is op school toegelaten op de speelplaats voor het 
eerste lesuur, tijdens de recreaties en middagpauze tot het eerste belteken en na het laatste lesuur. 
Enkel als een leerkracht de instructie geeft of jij de expliciete toestemming krijgt om de gsm of 
smartphone te gebruiken, kan het ook binnen de gebouwen of tijdens de les. Je gebruikt het toestel 
dan enkel als hulpmiddel bij het leren (bvb. om iets op te zoeken) en niet om je te ontspannen of te 
communiceren. 
Als jij je toestel gebruikt op een plaats waar, een tijdstip wanneer of voor een doelstelling waarvoor 
het niet toegelaten is, dan krijg je een nota in Smartschool. Bij drie nota’s krijg je een sanctie.  
 
Wil je tussen 13.00 en 13.20 uur en na 17 uur gebruik maken van een lokaal, dan vraag je een 
toelatingsbewijsje aan de betrokken leerkracht. 
 
4.1.2.5 Kledij op school 
De kleren maken niet de man of de vrouw. Voor ons is je persoonlijkheid van belang. Maar je toont 
ook graag wie je bent door je uiterlijk. De kleren zijn dus toch wel (een beetje) belangrijk. Die vrijheid 
gunnen we je. Daarom zijn we een school waar je geen uniform moet dragen. Maar we stellen wel 
enkele voorwaarden. Je kunt dus worden aangesproken op je kledij en je uiterlijk. Als je een opmerking 
krijgt over je kledij dan pas je dit vanaf de volgende schooldag aan. Directie en personeelsleden van de 
school hebben het laatste woord. 
 
• Een persoonlijke toets kan, maar niet alles mag: een evenwichtsoefening dus. Je komt naar school 

om te studeren, niet om te paraderen, provoceren of koketteren. Daarom vragen we dat je uiterlijk 
en je kleding op school verzorgd, net en stijlvol is.  

• In elke tijdsperiode proberen jongeren grenzen te verleggen. De school probeert mee te 
evolueren, maar is niet van oordeel dat ze alles moet toelaten. Zo willen we niet dat je met je kledij 
of uiterlijk anderen uitdaagt, o.a. met slogans, symbolen of opvallende merknamen. Petten of 
andere hoofddeksels (binnen in de gebouwen), gescheurde of uitgerafelde broeken, zichtbare 
tatoeages, zichtbare piercings (behalve in de oren), extravagante kapsels, politieke boodschappen 
… zijn maar enkele voorbeelden van wat evenmin kan. Ook een hoofddoek laten we niet toe.  

• Kledij die behoort tot de absolute vrijetijdssfeer, willen we niet zien. We denken bijvoorbeeld aan 
blote schouders, buiken en billen, een minirok, slippers of sportschoenen uit de sportles. 

 
In bepaalde praktijklessen, op stage en in de LO-les gelden specifieke regels. 
 
LO: 
• wit T-shirt met embleem van de school (op school aan te schaffen) 
• ofwel een zwarte sportbroek tot net boven te knieën ofwel een zwarte gymbroek (zelf aan te 

schaffen) 
• sportschoenen 
• voor de zwemles: badpak (geen bikini) voor de meisjes, aansluitende zwembroek voor de jongens 
 
Stage: 
• Je leraar informeert je over de kledij die je op stage zal moeten dragen. Je schikt je in elk geval 
naar het huishoudelijk reglement van de stageplaats. 
 
Praktijklessen: 
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• Omwille van de veiligheid en/of hygiëne worden in sommige praktijklessen geen piercings, 
loshangende haren, gelnagels, sieraden enz. toegelaten of is het dragen van veiligheidskledij of 
persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Je vakleraar informeert je hierover bij de start van het 
schooljaar. 
 
Voor de schoolgebonden activiteiten is het dragen van een fluohesje tijdens de verplaatsingen met de 
fiets verplicht. 
 
4.1.2.6 Aan de schoolpoort 
Groepjes leerlingen die voor en/of na schooltijd in de onmiddellijke omgeving van de school blijven 
rondhangen, zullen aangesproken worden als ze voor overlast zorgen. We willen duidelijk stellen dat 
dit niet kan. 
 
4.1.3 Persoonlijke bezittingen 
Als je je persoonlijke gerei van je volledige naam voorziet, vind je het veel vlugger terug. 
 
De school is niet verantwoordelijk voor beschadigde, verloren of gestolen voorwerpen. Hou steeds je 
portefeuille en andere waardevolle voorwerpen bij je en laat ze niet in je jas in de gang zitten. 
Waardevolle voorwerpen die je niet nodig hebt op school breng je beter niet mee. Op die manier 
vermijd je zeker diefstal.  
 
Op school kun je een kluisje huren, dat je altijd afsluit. 
 
Turngerei neem je telkens na gebruik mee naar huis. Er blijven dus geen turnzakken, zwemgerief e.d. 
in de klassen, lockers, gangen of hall rondslingeren. 
 
4.1.4 Pesten, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Indien je het slachtoffer bent van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag, meld je dit zo vlug 
mogelijk aan je klasleerkracht/coach, een vakleerkracht, een secretariaatsmedewerker, een 
leerlingenbegeleider of de directie. Samen met jou zullen we naar een oplossing zoeken. Signalen van 
gepeste leerlingen worden altijd ernstig genomen.  
 
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer een personeelslid toch vaststelt dat dit 
gebeurt, zal hij/zij onmiddellijk tussenkomen. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement worden 
toegepast. 
 
We verwachten van je dat je pestgedrag onmiddellijk signaleert wanneer je er getuige van bent. 
 
4.1.5 Preventie 
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. 
 
4.1.6 Veiligheid op school 
Tijdens de lessen in bepaalde vaklokalen geldt een eigen reglement: leskeuken, technieklokaal, 
wetenschapsklassen, computerklassen … Als je die regels overtreedt, kan dat leiden tot een orde- of 
tuchtmaatregel. Je kunt het reglement opvragen bij je vakleerkracht. 
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We vragen jou mee te werken aan de veiligheid op onze school. Verwittig je leerkracht of het 
secretariaat als er iets defect is. 
 
4.1.6.1 Gebruik van de informaticaklassen 
Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die gesteld worden terwijl je ingelogd bent op het 
schoolnetwerk. Geef je paswoord dus nooit door. Het is verboden om software van welke aard ook te 
installeren op het schoolnetwerk of op de computers van de school. Je bent er zelf voor 
verantwoordelijk dat digitale gegevensdragers die je meebrengt naar de school (zoals een USB-stick, 
cd-rom) veilig zijn en geen schadelijke programma’s bevatten.  
 
De school heeft het recht om de bestanden die je bewaart op het schoolnetwerk en op het online 
leerplatform te openen, te bekijken en te verwijderen. 
 
• De school houdt er rekening mee dat je misschien niet over een computer of printer beschikt. 

Daarom kun je op onze school ook buiten de lesuren een computer met internet gebruiken voor 
een schooltaak. Je moet wel de toelating van je vakleerkracht in je schoolagenda laten noteren. 
Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.40 tot 13.20 uur. 

  
Taken die je moet afdrukken, mag je ook in pdf-formaat als bijlage bij een mail via Smartschool mailen 
naar de leerkracht die de opdracht gegeven heeft. 
 
Er is altijd een begeleidende leerkracht. In dit lokaal mag je alleen je les inoefenen of een opgegeven 
opdracht uitvoeren. Computerspelletjes op school spelen kan niet. 
 
4.1.6.2 Afspraken en regels bij het gebruik van internet op en voor school 
Onze school maakt voor haar communicatie en ook als hulpmiddel bij enkele vakken gebruik van een 
communicatieplatform of digitale leeromgeving: Smartschool. 
 
Alle leerlingen krijgen toegang tot deze leeromgeving. Het is dan ook belangrijk dat iedereen 
Smartschool op een correcte manier gebruikt. Van zodra je Smartschool gebruikt, verklaar je je 
automatisch akkoord met de volgende regels: 
• Gebruik Smartschool alleen voor zaken die met de school te maken hebben. 
• Verzorg je taalgebruik, zowel naar inhoud als naar vorm. 
• Stuur nooit berichten naar grote groepen leerlingen, beperk je tot de leerlingen van je eigen klas. 
• Geef nooit persoonlijke informatie zoals adressen, telefoonnummers, gebruikersnamen, 

paswoorden … door aan anderen. 
• Als je problemen of misbruik vaststelt, verwittig je altijd de vakleerkracht die Smartschool gebruikt. 
• Bij misbruik van Smartschool kan je een sanctie krijgen; bij zwaar misbruik is zelfs gerechtelijke 

vervolging een mogelijkheid. 
• We verwachten dat je op schooldagen minstens een maal per etmaal Smartschool raadpleegt. 
 
4.1.7 Onderhoud en schadevergoeding 
Iedereen staat in voor de orde en de netheid op school. Per klas is er een beurtsysteem. In elk lokaal 
hou je papier en restafval gescheiden. Samen met je klasgenoten zorg je ook voor de netheid van de 
speelplaats. 
 
Als je het lokaal, meubilair, gerei van de school of van een medeleerling beschadigt, vergoed je dit in 
afspraak met de directie. 
 
4.1.8 Laptop op school 
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De computer is niet meer weg te denken in het onderwijs. Met steun van het project Digisprong van 
de Vlaamse overheid kunnen we de komende schooljaren laptops ter beschikking stellen van onze 
leerlingen. 
 
Leerlingen van deze klassen zullen in 2022-2023 instappen in het Digisprongproject: 

- 3-4 O&L, BEW-MWW-STEM, B&O 
- 5BI-SET-KV-TW 
- 6BI-SET-KV 
- 7BS 

Leerlingen van andere klassen kunnen vrijwillig instappen. Vanaf 2023-2024 moeten zij ook instappen. 
 
Leerlingen die via het BYOD-device een laptop kochten via onze school en eigenaar zijn, mogen dit 
toestel blijven gebruiken. 
 
Financieel: 

- Voor ontvangst betaal je 120 euro als waarborg. Je tekent op dat moment het 
laptopreglement. Lever je de laptop terug in goede staat in bij het verlaten van de school, dan 
krijg je dit waarborgbedrag terugbetaald. 

- Gedurende twee jaar betaal je bij elke schoolrekening een klein bedrag. Dat bedrag is in de 
kostenprognose opgenomen. Deze som dekt het verschil tussen de aankoopprijs die de school 
betaald heeft en de subsidie die de school van de Vlaamse overheid ontvangen heeft + de prijs 
voor de beheersoftware. 

- De school sloot een degelijke verzekering en extra garantieregeling voor 4 jaar af. Zo zal het 
toestel tijdens het schooljaar binnen enkele dagen hersteld worden of krijg je een 
vervangtoestel. Herstellingen die niet onder garantie vallen, worden aangerekend. 

- Na 4 jaar kan je het toestel tegen een beperkt restbedrag overkopen. Je wordt dan eigenaar. 
Leerlingen die de overstap naar MIA maken vanuit een andere school van ons schoolbestuur, vzw Karel 
de Goede, en in die andere school een laptop kochten, mogen dat blijven gebruiken mits dit toestel: 

- Een recent toestel is dat draait op het Windows-platform 
- Onze ICT’ers een beheerdersaccount mogen aanmaken en enkele beheerinstellingen 

installeren 
- De hardware aan minimale vereisten voldoet die de school jaarlijks opstelt. 

De garantieregels van onze school zijn in dat geval niet van toepassing. Bij een defect kunnen we bvb. 
geen snelle herstelling garanderen of tijdelijk een vervangtoestel aanbieden. 
 
Enkele reglementaire aspecten: 

- De school blijft eigenaar van de Digisprongtoestellen en beheert de toestellen. Je kan zelf geen 
software installeren. 

- Leerlingen mogen de laptop ook thuis gebruiken. Als alle rekeningen betaald zijn, mag je het 
toestel ook tijdens de schoolvakanties thuis gebruiken. 

- Je brengt je laptop op schooldagen steeds mee naar school. Heb je laptop niet mee naar 
school, dan kan je er één huren op dagbasis (2 euro). Na drie keer vergeten, kan je een sanctie 
krijgen. Huurtoestellen mogen niet meegenomen worden naar huis. Ze worden uiterlijk 
onmiddellijk na het laatste lesuur naar het onthaal gebracht. 

- Je leent het toestel nooit uit. 
- Je brengt de laptop steeds met “opgeladen” batterij mee naar school. 
- Je draagt zorg voor de laptop, bvb. door hem veilig op te bergen in je locker. Je laat in ieder 

geval je laptop nooit onbewaakt achter. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal. 
- Alle surfgedrag op school wordt gelogd. Illegaal downloaden zal bvb. gesanctioneerd worden. 

 
 
4.1.9 Fietsen en bromfietsen 
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Voor de les LO en didactische uitstappen moet je over een (brom)fiets kunnen beschikken. Als je op 
minder dan vier kilometer van de school woont, kom je niet met de bromfiets naar school.  
 
Voor je fiets is er een genummerde overdekte standplaats; daar staat je fiets dan ook. Onder het zadel 
van je fiets hang je het plaatje met je nummer. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je (brom)fiets, dat 
hij netjes gestald en goed gesloten wordt (met fietsslot aan het fietsrek, ook bij L.O. en didactische 
uitstappen). De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor (brom)fietsen die buiten de 
toezichtsuren op school blijven staan. Als je een fiets leent, ben jij er verantwoordelijk voor. 
 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om voor de verplaatsingen van en naar het zwembad, naar een 
culturele voorstelling … een fiets te huren op school. Reserveer die tijdig op het secretariaat. 
 
• Kom je met een bromfiets, dan neem je de ingang aan de sportzaal waar je bromfiets kan gestald 

worden. 
• Met je fiets neem je de veiligste ingang. 
• Je stapt af van zodra je het schooldomein betreedt. 
 
Voor leerlingen die niet met de eigen fiets naar school (kunnen) komen, stelt de school een beperkt 
aantal fietsen ter beschikking. Voor het huren van een fiets wordt een bedrag aangerekend via de 
schoolrekening. Daarnaast kunnen we eveneens een waarborg vragen. De juiste bedragen staan in de 
kostenprognose (zie 2.4.1).  
 
We verwachten van leerlingen dat ze zich aan de regels houden. Dat betekent o.a.: 
• zorg dragen voor het materiaal,  
• de fiets terugzetten op de daarvoor voorziene plaats in de fietsenkelder, 
• de fiets correct afsluiten,  
• eventuele defecten melden, en 
• de sleutel tijdig inleveren bij de secretariaatsmedewerker. 
Indien de jongere zich aan de gemaakte afspraken houdt, wordt het bedrag van de waarborg 
teruggestort op het einde van het schooljaar. Indien dit niet het geval is, zal een deel van de waarborg 
ingehouden worden. 
 
4.1.10 Inspraak  
Op onze school wordt inspraak op tal van manieren gerealiseerd.  
 
Op beide campussen is er een leerlingenraad, die op geregelde tijdstippen vergadert. Elke 
leerlingenraad stuurt twee afgevaardigden naar de schoolraad. Zij maken onder elkaar uit welke drie 
leerlingen er stemrecht hebben. 
 
Je ouders kunnen zich engageren in het oudercomité. De ouders hebben een gekozen 
vertegenwoordiging in de schoolraad. Deze delegatie wordt voor een termijn van vier jaar verkozen.  
 
 

 Privacy 
4.2.1 Welke informatie houden we over je bij? Hoe doen we dat? 
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. De gegevens die nodig zijn voor 
jouw begeleiding verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 3.4). 
Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoorde-
lijk. 
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Jouw persoonsgegevens verwerken we met software van Informat (Plantyn nv) en Smartschool 
(Smartbit bvba). We maken met de softwareleveranciers 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 er op 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). 
 
We 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 in en uitleg 
bij die gegevens krijgen. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Je kan foutieve, onvolledige of 
verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. 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. 
 
In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de privacyverklaring 
via smartschool, map A-Communicatie Ouders.  
 
Als je vragen hebt over jouw privacyrechten of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, dan kan 
je contact opnemen met de directie. 
 
4.2.2 Wat als je van school verandert? 
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders* de school 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. Het gaat om de essentiële gegevens die jouw 
studieresultaten en studievoortgang bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. Zowel jij als je 
ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet 
willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 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 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten. 
 
4.2.3 Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …) 
Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op onze 
Facebookpagina en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten 
op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat 
steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 
aanstootgevend zijn.  
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Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren 
van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, 
blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld- of 
geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we 
opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog 
intrekken. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan 
hiervoor contact opnemen met de directeur. 
 
We wijzen erop dat deze privacyregels 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, beeld- of geluidsopnames maken. 
 
4.2.4 Sociale media 
Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op sociale media. 
Neem je deel aan de (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. 
 
4.2.5 Bewakingscamera’s 
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan, 
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te 
zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot 
vinden. 
 
4.2.6 Doorzoeken van lockers 
Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud 
van je locker in jouw bijzijn te controleren. 
 
 

 Gezondheid 
4.3.1 Visie op drugbeleid van de school 
MIA-Brugge biedt jonge mensen op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze kwalitatief 
hoogstaand onderwijs aan in een veilige, gezonde omgeving die intellectueel stimulerend en sociaal 
ondersteunend is. De school legt de nadruk op de totale vorming van de jongere en begeleidt ze bij 
het ontdekken van waarden en normen en bij het verwerven van kennis, attitudes en vaardigheden. 
Het welzijn en welbevinden van de jongere staan daarbij centraal. 
Met een drugbeleid wil de school ervoor zorgen dat zij deze opdracht zo goed mogelijk kan uitvoeren. 
Drugs kunnen een negatieve invloed hebben op ontwikkeling, welzijn en studieloopbaan van de 
jongere en op de omgeving. 
 
Wat illegale drugs (cannabis, XTC, gokken …) betreft, streven we naar een drugvrije school. Gebruik 
van illegale drugs op school is niet toegelaten en wordt gesanctioneerd.  
Voor het gebruik van legale drugs (alcohol, medicatie, tabak, computer …) willen we een drugarme 
school zijn. We moeten de jongere immers leren omgaan met de middelen die de maatschappij 
hem/haar aanreikt en waarmee hij/zij onvermijdelijk geconfronteerd zal worden. Hij/zij moet 
weerbaar gemaakt worden tegen de negatieve invloeden van de maatschappij en een 
oplossingsgerichte houding leren hanteren. 
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We spreken van een problematisch gebruik als drugs het normale functioneren van een jongere binnen 
de schoolomgeving belemmeren. Dit anders functioneren kan gekenmerkt worden door wijzigingen in 
het gedrag, het verstoren van de schoolsfeer, verminderde schoolresultaten en het negatief evolueren 
van de gezondheidstoestand. Daarnaast kan druggebruik ook een gevaar betekenen voor zichzelf en/of 
anderen.  
 
De school wil zowel voor leerlingen als voor personeelsleden een beleid uitwerken met het accent op 
openheid, vertrouwen en ondersteuning. 
Het drugbeleid van de school steunt op drie pijlers: 
• regelgeving: de school heeft duidelijke regels en grenzen rond drugs uitgetekend en zal 

consequent reageren als de regels overschreden worden. 
• begeleiding: jongeren met problemen door drugs of druggebruik hebben nood aan extra hulp en 

begeleiding. De school heeft een begeleidingsaanbod uitgewerkt met aandacht en ruimte voor 
specifieke noden van de individuele leerling. 

• educatie en structurele maatregelen: de leerlingen krijgen informatie over alcohol en andere 
drugs. Er wordt stilgestaan bij hun attitudevorming en sociale vaardigheden worden ingeoefend. 

 
Daarnaast is het een constante zorg van de school te werken aan een positief klas- en schoolklimaat 
waarin het voor leerlingen en personeelsleden aangenaam is om te leven en te werken. 
 
Op school en eendaagse schoolactiviteiten (bv. didactische uitstap) geldt: 

 Bezit Gebruik Onder invloed 
zijn Dealen 

Alcohol Niet toegelaten Niet toegelaten Niet toegelaten Niet toegelaten 

Tabak Toegelaten Niet toegelaten Niet van 
toepassing Niet toegelaten 

Medicatie Toegelaten 
Verantwoord 

gebruik 
toegelaten 

Niet toegelaten 
(behalve met 
doktersvoor-
schrift) 

Niet toegelaten 

Cannabis Niet toegelaten Niet toegelaten Niet toegelaten Niet toegelaten 

Andere illegale 
drugs Niet toegelaten Niet toegelaten Niet toegelaten Niet toegelaten 

Het volledig uitgeschreven alcohol- en drugbeleid van de school is terug te vinden op Smartschool. 
 
4.3.2 Rookverbod 
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 zijn verboden. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein 
m.i.v. de open plaatsen. 
 
Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten (zie punt 2.3). 
 
Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een maatregel opleggen volgens ons herstel- en 
sanctioneringsbeleid (punt 4.4). Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten 
wordt getreden, kan je terecht bij de directie. 
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4.3.3 Eerste hulp, het gebruik van geneesmiddelen en medische handelingen op school 
4.3.3.1 Eerste hulp 
De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer 
wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt over enkele personeelsleden die 
geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat 
meteen weten aan een van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde 
diensten inroepen of jou zelf naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je ouders of een andere 
contactpersoon zo vlug mogelijk verwittigen.  
 
Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dit in een register genoteerd. De bedoeling is zo na 
te gaan welke ongevallen op school zoal gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die te 
voorkomen. Op het einde van het schooljaar worden de namen in dit register onleesbaar gemaakt; de 
andere gegevens worden gedurende drie schooljaren bewaard zoals voorgeschreven door 
preventieregelgeving. 
 
Als je tijdens de praktijkvakken (PV), werkplekleren of stageactiviteiten het slachtoffer bent van een 
ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De 
bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. Je bent verplicht 
om elk ongeval waarvan je slachtoffer bent op stage of op weg van/naar stage zo snel als mogelijk aan 
de school te melden. 
 
4.3.3.2 Geneesmiddelen en medische handelingen op school 
4.3.3.2.1 Geneesmiddelen 
Je wordt ziek op school. 
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten op het onthaal. Afhankelijk van de situatie 
zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht 
worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. 
Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen. 
 
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. 
 
Behalve bij noodsituaties die ontstaan tijdens meerdaagse schooluitstappen, dient de school op eigen 
initiatief nooit medicijnen toe.  
Op meerdaagse schooluitstappen beschikken wij over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige en 
gekende medicijnen. Het gaat om: 
- bij koorts, pijn: paracetamol 
- bij menstruatiepijn: ibuprofen 
- bij diarree: loperamide 
- bij keelpijn: ambroxol  
 
Enkel als je ouders vooraf toestemming hebben gegeven via de medische fiche en wanneer de 
omstandigheden dat vereisen, zullen we je één van die geneesmiddelen in zeer beperkte mate 
aanbieden. Je ouders moeten op een lijstje aankruisen welke geneesmiddelen we je wel en niet mogen 
geven. Ze houden daarbij rekening met o.a. eventuele allergische reacties. 
Elk gebruik van een geneesmiddel zullen we noteren in een register. Op het einde van het schooljaar 
worden de namen in dit register onleesbaar gemaakt, de andere gegevens worden gedurende drie 
schooljaren bewaard zoals voorgeschreven door preventieregelgeving. 
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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. Indien het gaat het over geneesmiddelen op 
doktersvoorschrift, vullen je ouders het formulier ‘aanvraagformulier – mijn kind moet op school 
medicatie gebruiken op doktersvoorschrift’ samen met de behandelende arts vooraf in en 
ondertekenen het. Indien het om medicatie gaat voor een voorbijgaande klacht zonder 
doktersvoorschrift (bijvoorbeeld bepaalde hoestsiroop), vullen je ouders het formulier 
‘aanvraagformulier – mijn kind moet op school medicatie gebruiken zonder doktersvoorschrift’ in. 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 
namen in dit register onleesbaar gemaakt, de andere gegevens worden gedurende drie schooljaren 
bewaard zoals voorgeschreven door preventieregelgeving. Eventueel zullen we je helpen bij het 
innemen van geneesmiddelen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere medische 
handelingen stellen, want dat is strikt verboden.  
Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de 
hoogte. 
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het onthaal of downloaden in de map A-Correspondentie 
op Smartschool. 
 
In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling. Misbruik of verhandelen van 
medicijnen wordt door de school op dezelfde manier aangepakt als gebruik van alcohol, drugs … (zie 
punt 4.3.1). 
 
4.3.3.2.2 Medische handelingen 
Je ouders kunnen ons vragen om medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde 
handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat met je ouders en je 
behandelende arts of verpleegkundige vooraleer ons te engageren. We werken daarvoor individuele 
afspraken uit. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren. 
 
 

 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
Principes van onze herstel- en sanctioneringsbeleidLeren en leven op onze school moet voor iedereen 
aangenaam zijn. We verwachten dan ook dat iedereen de afspraken, leefregels en regels naleeft. Als 
dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid. 
 
We werken op onze school met het “vier lademodel”. 
 
Met het vier lademodel willen we duidelijk maken dat in deze school niet alle overtredingen 
hetzelfde “gewicht” hebben en dat we elk “type” van overtreding met een welbepaalde aanpak 
verbinden. 
 
We maken in de eerste plaats een onderscheid tussen twee soorten overtredingen: “storende” en 
“zware” overtredingen. 
 
Zware overtredingen veroorzaken grote schade, letterlijk of figuurlijk. 
Voorbeelden van zware overtredingen op school zijn vandalisme, iemand verwonden, drugs 
gebruiken of dealen, iemand beledigen of pesten, iemand vernederen door foto's te verspreiden ... 
Eenmalige zware overtredingen krijgen de kleur “geel”, herhaalde zware overtredingen de kleur 
“rood”. Geel is niet minder erg dan rood, maar er horen andere maatregelen bij. 
Zware overtredingen worden in deze school altijd door de directie behandeld. 
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Storende overtredingen worden op de schoolposter aangegeven in groen en blauw. Het gaat om 
overtredingen van de leefregels die op het moment zelf geen zware schade veroorzaken, maar die op 
langere termijn wel ernstige gevolgen kunnen hebben, zowel voor de leerling als voor anderen. 
Voorbeelden van storende overtredingen zijn: te laat komen, je lesmateriaal niet meebrengen, niet 
meewerken tijdens de lessen, de regels volgen over gsm-gebruik niet volgen, niet in orde zijn met 
kledij ... 
Als je ondanks waarschuwingen dezelfde fout blijft maken, kom je voor die fout in de “blauwe” zone. 
Het team van leerkrachten en opvoeders volgt fouten in de blauwe zone op. 
 
Sancties in de blauwe zone zijn bijvoorbeeld een extra taak, nablijven ... 
Maatregelen om gewenst gedrag aan te leren zijn bijvoorbeeld: een persoonlijk stappenplan, een 
leerlingenvolgkaart, het bijwerken van schriften en inhalen van taken, iets opruimen, een 
reflectietaak, een “op-tijd-training”, gsm overdag in bewaring geven (dus ook tijdens de 
middagpauze, zelfs als je de school op dat moment verlaat) ...  
 
Via het leerlingvolgsysteem op Smartschool kunnen jij en je ouders de inhoud van de lades opvolgen. 
 

Zwaar – een keer 
Bijvoorbeeld:  

• Vechten 
• Racisme 
• Bedreigen 
• Ongewenst (beeld)materiaal maken en/of 

verspreiden  
• Fraude 
• … 

Zwaar – twee of meer keren 
Bijvoorbeeld:  

• Weigeren sancties uit te voeren 
• Spijbelen 
• Diefstal 
• Alcohol/drugs 
• Ernstige of herhaalde fraude 
• ... 

Storend – beperkt 
Bijvoorbeeld:  

• Te laat komen 
• Niet in orde met kledij 
• Gsm-gebruik in het schoolgebouw 
• Lesmateriaal niet bij zich hebben 
• … 

Storend – frequent 
Bijvoorbeeld:  

• Taken verschillende keren te laat indienen 
• De les meermaals storen 
• Meermaals niet meewerken tijdens de les 
• Meermaals eten in de les  
• … 

 
 
 
4.4.1 Aanpak in ons herstel- en sanctioneringsbeleid 
4.4.1.1 Begeleidende maatregelen 
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we binnen de principes van het 
vier lademodel in overleg met jou en je ouders een extra begeleidende maatregel bepalen. 
Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: 
 
• een gesprek met de klasleerkracht, coach, leerlingbegeleiding, een lid van de directie … 

 
• een begeleidingsovereenkomst 
Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt 
de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de 
begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. 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. 
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• een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT). 
Tijdens dit traject werken we samen met jou aan je gedrag. Dat kan tijdens de lessen gebeuren. We 
starten dit traject op in samenspraak met jou en je ouders. 
 
4.4.1.2 Herstel 
Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op 
herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen bijvoorbeeld zijn: 
• een herstelgesprek tussen de betrokkenen 
• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 
• een bemiddelingsgesprek 
• No Blame-methode 
• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 
 
Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand,  tussen 
slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … 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, zoals in punt 4.4.2.4 beschreven, voor onbepaalde 
tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per 
brief op de hoogte. 
 
4.4.1.3 Ordemaatregelen 
4.4.1.3.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 
Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door 
het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. 
 
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op 
studiebekrachtiging. 
 
4.4.1.3.2 Welke ordemaatregelen zijn er? 
• een verwittiging 
• strafwerk 
• de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op het secretariaat of bij de directie 
• een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens 

maximaal één lesdag 
• strafstudie 
• … 
 
Een strafstudie wordt altijd minstens een dag vooraf via Smartschool gemeld. Er is strafstudie op 
woensdagmiddag van 12.30 uur tot 14.30 uur. Als je ouders* een ernstige reden kunnen voorleggen, 
kan aan de directeur uitstel voor de strafstudie gevraagd worden. Dit moet altijd vooraf gebeuren. 
 
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 
 
4.4.1.4 Tuchtmaatregelen 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 
 
4.4.1.4.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 
De school kan beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school 
in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking 
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van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, 
personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: 
• als je ook na begeleidende en 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. 
 
4.4.1.4.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er? 
• Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 

schooldagen (zie punt 4.4.3.4). 
• Je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 
 
4.4.1.4.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde 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. 
 
4.4.1.4.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? 
Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 
• De directeur of zijn afgevaardigde 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 vierde dag* na verzending van de brief. De 

poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. 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 zijn afgevaardigde je ouders* binnen een termijn van vijf 
dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve 
uitsluiting vermeldt de brief ook hoe je ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing (zie 
punt 4.4.4.5) 

• In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 4.4.4.7). 
 
4.4.1.4.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders* 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 Karel De Goede 
Collegestraat 24 
8310 ASSEBROEK 

Of, 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. 

• De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van 
je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende 
brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Deze 
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termijn van vijf dagen* geldt ook als je ouders ervoor kiezen om het beroep persoonlijk af te geven 
op school. 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 

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

o het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 
bewijs van ontvangst). 

o het beroep is gedateerd en ondertekend. 
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders* de 
definitieve uitsluiting betwisten. 

 
• Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een 

beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1.7) . In die beroepscommissie zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. De 
persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 
beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en je 
ouders* voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij 
het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 
aan te duiden. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. Die termijn 
van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties 
niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel 
tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 
 
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, 
heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel 
stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school 
of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft 
zijn stem de doorslag.  
 
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De 
voorzitter van de beroepscommissie 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. 

 
4.4.1.4.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure 
• 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. 
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• Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. 
 
• Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je in 

onze school administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je 
samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. 

o Wanneer jij en je ouders* weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, 
kunnen we je administratief uitschrijven. 

o Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting 
administratief uitschrijven. 

 
• Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van 

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

4.4.1.4.7 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 wordt toegelaten. Die bewarende maatregel kan in heel uitzonderlijke situaties in 
het kader van een tuchtprocedure gebeuren: 
• bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 
• wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor 

medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. 
 
De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. 
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. 
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze beslissing in de 
brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school wordt 
daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. 
 
4.4.1.4.8 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk 
wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school 
aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting 
kunnen je ouders* ook zelf 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*. 
 
 

 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 de directeur. 
  
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 ge-
dragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen 



SCHOOLREGLEMENT 2022-2023 – MIA-BRUGGE 
 

46 
 

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 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.  

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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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? 
Voor je opleiding zijn in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. Op onze school werken 
echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Sommigen 
zijn rechtstreeks bij je studie betrokken. Anderen die je wellicht niet leert kennen, werken achter de 
schermen. 
 
Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze 
school. 
 
1.1 Schoolbestuur 
Het schoolbestuur vzw Karel De Goede is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. 
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden 
voor een goed verloop van het onderwijs. 
 
De vzw Karel De Goede is ook verantwoordelijk voor heel wat basisscholen in Brugge en omgeving, en 
voor andere secundaire scholen: het Sint-Andreasinstituut (Brugge), het Sint-Andreaslyceum (Sint-
Kruis), het Onze-Lieve-Vrouwecollege (Assebroek), het Technisch Instituut Heilige Familie (Brugge), het 
Franciscus Xaveriusinstituut (Brugge), de Sint-Jozef Handelsschool (Brugge), de Sint-Jozef Humaniora 
(Brugge) en de Middenschool Sint-Pieter (Oostkamp). 
 
• Voorzitter: de heer Johan DE COCK 
• Ondervoorzitters: de heren Joost LAGA en Martin VANHEVEL 
• Secretaris: mevrouw Ludwien VERANNEMAN 
• Administratieve zetel: Collegestraat 24, 8310 ASSEBROEK 
• Ondernemingsnummer: 0472 806 011 
 
1.2 Scholengemeenschap 
In het vrij onderwijs in Brugge zijn er drie scholengemeenschappen: Sint-Donaas, Sint-Leonardus en 
Karel de Goede. Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Karel de Goede. 
 
1.3 Directie en personeel 
Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school. 
• De heer Peter POLLEFOORT, directeur 
• Mevrouw Nathalie VAN AVERMAET, adjunct-directeur 
 
De groep leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen 
sommigen onder hen nog andere taken, bv. klasleerkracht of hulpklasleerkracht, coach, 
informaticacoördinator, leerbegeleider, leerlingenbegeleider ... 
 
Het ondersteunend personeel heeft onder meer als taak het leiden van en het meewerken aan de 
schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen. 
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Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, dat alles netjes en proper houdt, 
dat in het schoolrestaurant staat, dat de nodige herstellingswerken uitvoert ... is belangrijk voor het 
goed functioneren van onze school. 
 
1.4 Cel leerlingenbegeleiding  
De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit de leerlingenbegeleider(s), een lid van het directieteam, de 
CLB-medewerker. De cel kan een opvoeder, leerbegeleider, klasleerkracht, coach of vakleerkracht 
uitnodigen om een deel van de vergadering bij te wonen. 
 
De cel vergadert tweewekelijks en kan de volgende taken op zich nemen: 
• het uitbouwen, coördineren en evalueren van het zorgbeleid 
• het ondersteunen van de leden van het schoolteam bij de begeleiding van de leerlingen waardoor 

deze personeelsleden zelf competenter worden om de leerlingen zelf te begeleiden 
• het zelf aanpakken van een aantal leerlingenproblemen indien het gaat over zeer ernstige 

problemen of vragen waarover nog weinig expertise voorhanden is. Vaak zijn deze gelinkt aan het 
psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen. 

 
De cel zorgt voor geregelde wisselwerking met de begeleidende klassenraad, binnen de krijtlijnen van 
het juridisch-deontologisch kader. 
 
1.5 Klassenraad 
De klassenraad heeft drie functies.  
• In sommige gevallen moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige 

leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting.  
• De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op.  
• De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd 

bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.  
 
1.6 Participatieorganen 
Op onze school dragen verscheidene raden mee verantwoordelijkheid bij het beleid van de school. 
 
Zo is er een schoolraad, een lokaal onderhandelingscomité, een directiecomité, een oudercomité, een 
leerlingenraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk, een pastorale raad, een 
feestcomité …  
 
1.7 Beroepscommissies 
Er zijn twee beroepscommissies: 
• De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 

4.4.3). Deze commissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. 
• De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt 

behaald (zie deel II, punt 3.5.4). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan deze commissie 
ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. 

 
1.8 Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) 
Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. 
Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun 
je bij het CLB terecht. 
 
Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met: 
 
Vrij CLB De Havens - vestiging Brugge 
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Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge 
050/440 220 
brugge@vrijclbdehavens.be 
 
Het CLB-team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een 
psycholoog of pedagoog. Je vindt de namen op de website www.vrijclbdehavens.be. 
 
De CLB-medewerkers vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies 
en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de 
lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij 
vrienden.  
 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel 
doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je wordt 
nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding. 
 
Bepaalde tussenkomsten kun je niet weigeren: begeleiding bij problematische afwezigheden en 
sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een onderzoek door een bepaalde arts of 
verpleegkundige, kan in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen of buiten het CLB worden 
aangeduid.In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. De resultaten van het onderzoek moeten 
aan het CLB worden bezorgd. 
Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. 
 
Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van 
gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische 
code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt. 
Als een leerling verandert van school, bezorgt het begeleidend CLB van de vorige school het dossier 
van de leerling aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige 
gegevens over die leerling. 
Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kan 
je daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe school. 
Je tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gebeurt dit 
door de ouders, oudere leerlingen kunnen dit zelf doen. In geval van verzet zal het CLB alleen de 
identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplicht doorsturen. 
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. 
 
CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.  
 
Vrij CLB De Havens heeft een procedure om met een klacht om te gaan. Meer informatie vind je op de 
websites www.vrijclbdehavens.be en www.vrijclb.be. 
 
1.9 Ondersteuningsnetwerk 
Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Werkingsgebied Noord, regio West-
Vlaanderen  
• Adres: http://netwerknoord.be. 
 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je ook 
terecht bij de leerlingbegeleiding op school.   

mailto:brugge@vrijclbdehavens.be
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2 Studieaanbod 
 
Eerste graad 
• Eerste leerjaar A en B 
• Tweede leerjaar A, met basisopties Maatschappij en welzijn (M&W), Economie en organisatie 

(E&O) en STEM-wetenschappen (STEM) 
• Tweede leerjaar B, met basisopties Maatschappij en welzijn+ (MW+) en Maatschappij en welzijn 

in combinatie met Economie en organisatie (EOMW). 
 
Tweede graad 
• Finaliteit “Doorstroom” (D) 

o Domein Economie en organisatie 
 1ste en 2de leerjaar Bedrijfswetenschappen (BEW) 

o Domein Maatschappij en welzijn 
 1ste en 2de leerjaar Maatschappij en welzijnswetenschappen (MWW) 

o Domein STEM 
 1ste en 2de leerjaar Biotechnische wetenschappen (STEM) 

• Finaliteit “Doorstroom + arbeidsmarkt” (D/A) 
o Domein Economie en organisatie 

 1ste en 2de leerjaar Economie en organisatie (EO) 
o Domein Maatschappij en welzijn 

 1ste en 2de leerjaar Maatschappij en welzijn (MW) 
• Finaliteit “Arbeidsmarkt” (A) 

o Domein Economie en organisatie 
 1ste en 2de  leerjaar Onthaal en logistiek (O&L) 

o Domein Maatschappij en welzijn 
 1ste en 2de leerjaar Zorg en welzijn (Z&W) 

 
Derde graad 
• TSO 

o 1ste en 2de leerjaar Boekhouden-informatica (BI) 
o 1ste en 2de leerjaar Secretariaat-talen (SETA) 
o 1ste en 2de leerjaar Gezondheids- en welzijnswetenschappen (GWW) 
o 1ste en 2de leerjaar Sociale en technische wetenschappen (STW) 
o 1ste en 2de leerjaar Techniek-wetenschappen (TW) 

• BSO 
o 1ste en 2de leerjaar Kantoor en verkoop (KV) 
o 1ste en 2de leerjaar Verzorging (VZ) 
o 3de leerjaar Kantooradministratie en gegevensbeheer (KV) 
o Kinderzorg (KZ) 
o Thuis- en bejaardenzorg (TBZ) 

3 Jaarkalender 
Een geactualiseerde kalender kan je steeds online raadplegen op www.wijzijnmia.eu/kalender.  

4 Jouw administratief dossier 

http://www.wijzijnmia.eu/kalender
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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.  
 
Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je bovendien de volgende documenten binnen op 
het secretariaat: 
• de BaSO-zorgfiche (voor de leerlingen die zich na het zesde leerjaar inschrijven in het eerste 

leerjaar) 
• kopie van het rapport 6de (of laatst gevolgde) leerjaar 
• het formulier ‘persoonlijke gegevens’ dat je bij de inschrijving kreeg in verband met 

studievaardigheden, gezondheid … Deze formulieren worden je bij de inschrijving ter invulling 
overhandigd. 

 
Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke 
documenten je moet binnenbrengen.  

5 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? 
We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich goed voelen op MIA-Brugge. We willen 
een warme school zijn voor alle jongeren, ook voor jongeren die soms het gevoel hebben dat ze wat 
uit de boot (dreigen te) vallen. Het leerproces kan immers maar optimaal zijn als er aandacht is voor 
de hele leefwereld van de jongere. 
 
5.1 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. 
 
5.2 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. 
 
5.3 Een dossier 
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Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider, leerkracht of ander personeelslid niet alles kan onthouden en 
dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot vertrouwelijke 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. 
 
5.4 Je leraren 
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met 
jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere 
personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 

6 Waarvoor ben je verzekerd? 
Als leerling ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school, bij schoolse activiteiten en op 
weg naar school, huis of de stageplaats. Je moet wel de veiligste weg volgen.  
 
De school raadt af om met de auto naar school te komen of in het kader van schoolactiviteiten mee te 
rijden met leeftijdsgenoten. Door in te stappen of mee te rijden neem je een risico. We benadrukken 
dat alle schoolse activiteiten met de fiets of het openbaar vervoer bereikbaar zijn. 
 
Stoffelijke schade of diefstal komt voor vergoeding nooit in aanmerking. 
Je moet alle ongevallen binnen de 24 uur op het secretariaat melden. 

7 Zet je in voor de school als vrijwilliger 
Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij 
kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je meer 
informatie over de manier waarop we dit organiseren.  
 
Organisatie 
De vzw Karel De Goede, Collegestraat 24, 8310 Assebroek, met ondernemingsnummer 0472.806.011 
 
Verzekeringen 
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het 
verzekeringscontract werd afgesloten via IC-Verzekeringen. Je kan de polis inkijken op het 
schoolsecretariaat. 
 
Vergoedingen 
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding. 
 
Geheimhoudingsplicht 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening 
als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij 
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een 
vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 
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