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Schoolreglement 2022-23   
 

Beste ouders 

 

We danken u voor uw vertrouwen in onze school. Wij zullen onze uiterste best doen om elke leerling alle kansen te 
geven om zich als persoon te ontplooien door goed onderwijs te geven in een passend en christelijk geïnspireerd 
opvoedingsklimaat.   
U mag op ons rekenen. Van onze kant rekenen wij ook op u. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij willen daarom goed met u samenwerken en wij hopen 
dat  u uw kind helpt om de leefregels van de school te eerbiedigen.    
  
Dag leerling,  
Hartelijk welkom in onze school,  BuSO Spermalie.  
De directeur, de leraars, de leerzorgbegeleiders, de trajectbegeleiders onderwijs, de coördinatoren, de paramedici 
en het ondersteunend personeel hopen dat het voor jou een boeiend schooljaar wordt en dat je hier een toffe en 
leerrijke tijd meemaakt.    
  
Heel wat leerlingen maken ook gebruik van de ondersteuning en begeleiding die binnen De Kade ook geboden 
wordt door het Multifunctioneel Centrum (MFC) Spermalie/ Het Anker in rechtstreekse of niet-rechtstreekse 
hulp.  Het schoolteam werkt dan nauw samen met de directie, leefgroepsbegeleiders, gezinswerkers, therapeuten, 
psychologen, coördinatoren zorg en trajectbegeleiders zorg van het MFC.   
Maar evengoed voor de externe leerlingen staat onze school in voor een goede begeleiding van het leren en het 
leven op school. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat er op onze school gebeurt. Ook jij kunt 
als leerling meehelpen om van Spermalie een plaats te maken waar iedereen zich thuis voelt. Jouw inzet, 
hartelijkheid en enthousiasme stellen we daarbij heel erg op prijs.   
  
Net zoals in je gezin en de samenleving zijn er in onze school allerlei regels. Dit schoolreglement legt de afspraken 
en regels vast, zodat Spermalie ook voor jou een prettige leefgemeenschap wordt.  
  
Indien je meerderjarig bent, zijn het niet meer je ouders, maar jijzelf die dit schoolreglement voor akkoord 
ondertekent. Je handtekening is immers rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Telkens wanneer er in dit 
schoolreglement verwezen wordt naar ‘je ouders’, neem jij hierin zelfstandig een beslissing. We verwachten van 
jou dan ook dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.  
  
Veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus  
De gezondheid en veiligheid van de leerlingen en alle medewerkers van onze school zijn voor ons van het grootste 
belang. Daarom volgen we nauwgezet de richtlijnen en verplichtingen die de overheid ons oplegt om besmettingen 
te vermijden. Dit kan als gevolg hebben dat we onze organisatie (lessenroosters o.a.) moeten aanpassen. We 
brengen jullie, ouders en leerlingen, steeds tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen. We rekenen op jullie 
begrip hiervoor.   
   
  
Kristof Spruyt  
Directeur type 9  

Kathleen Deweerdt  
Directeur type 6 en type 7  
 

  



  
 
 

 2 van 72 

DEEL I-1: Pedagogisch project van BuSO Spermalie  
 

1. vzw De Kade   

BuSO Spermalie  (Secundaire School Spermalie, Spermalie Secundaire School en Spermalie Secundair 
Onderwijs), maakt deel uit van vzw De Kade.  Naast  BuSO Spermalie bestaat De Kade uit BuBaO Spermalie, 
BuBaO het Anker, BuBaO De Berkjes het Centrum Ambulate Revalidatie Spermalie,  het Begeleidingscentrum 
Spermalie/ Het Anker en WOTC De Berkjes. Het netwerk omvat dus aparte entiteiten waar samen ruim 1150 
medewerkers actief zijn.   
Coördinerend directeur onderwijs is mevr. Veronique Decock. Zij maakt net zoals de algemeen directeur van 
het Begeleidingscentrum, de hr. Paul Bulckaert, de algemeen directeur van het Hoor- en 
Revalidatiecentrum, mevr. Delphine Dewulf, en de hr. Bert De Keyser, directeur ondersteunende 
diensten deel uit van de Kadedirectie.  Mevr. Kathleen Deweerdt (type 6 en type 7) en dhr.  Kristof 
Spruyt (type 9) zijn de directeurs van BuSO Spermalie.  

Opdracht   
In dialoog met de persoon met een beperking en met een specifieke ondersteuningsvraag, in dialoog met het 
netwerk van deze persoon, zet elk team zijn specifieke expertise* in om haar/hem de kans te geven;  

 zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien  
 kwaliteit van bestaan te ervaren   
 iemand te zijn (volwaardig burgerschap)   

*Specifieke expertises zijn: de expertise i.v.m. visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve 
beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- 
en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.   

Waarden   
Krachtgericht – Authentiek – Dialoog – Samenwerken – Vertrouwen – Expertise – Vernieuwen   
De Kade stelt de persoon met een beperking en zijn netwerk centraal, gaat uit van krachtgericht werken en 
in dialoog samenwerken. We streven naar vernieuwen en expertise opbouwen in functie van de persoon met 
een beperking en zijn context. We willen in een authentieke relatie vertrouwen opbouwen. Zo garanderen 
wij de nodige zorg en ondersteuning voor iedereen: persoon met een beperking, context en medewerker.  

  

2. 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. 
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming 
die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een 
engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen 
school maken.   
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding 
die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen 
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de 
katholieke dialoogschool.  
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website 
van  Katholiek Onderwijs Vlaanderen:  
 https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring ]  
  

3. BuSO Spermalie  

BuSO Spermalie 1 wil de persoonlijkheid van elke leerling zo harmonisch mogelijk ontwikkelen en de talenten 
van de leerlingen maximaal tot ontplooiing brengen. We streven ernaar dat leerlingen een positief en 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Dit houdt in dat we in onze school niet louter aandacht opbrengen voor 
het (aan)leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar ook investeren in de ontwikkeling van een 
goede leefhouding. Op die manier streven we samen met onze partners naar volwaardig burgerschap van 
elke jongere met een sensorische (visuele en/of auditieve) beperking en van elke jongere met autisme of een 
spraak –en taalontwikkelingsstoornis die op ons een beroep doet voor aangepast onderwijs of ondersteuning 
van een inclusieve schoolloopbaan in scholen in de regio (brede ondersteuning type 9) of de provincie West-
Vlaanderen (gespecialiseerde ondersteuning type 6 en type 7 (auditief en STOS)) en een groot deel van Oost-
Vlaanderen (type 6).   

  
Onze school heeft een christelijke identiteit, gegroeid uit de bijbels-christelijke geïnspireerde levensvisie, met 
aandacht voor relationele aspecten, verbondenheid en kwetsbaarheid van alle betrokkenen in elke 
geloofstraditie.   
   
BuSO Spermalie opteert voluit voor handicapspecifiek onderwijs. Pedagogische eenheden worden in 
principe op basis van het onderwijstype gevormd. Waar samenzettingen nodig zijn, waken we ervoor 
tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van elke leerling. Paramedische ondersteuning 
wordt hoofdzakelijk klasondersteunend ingezet.   
1. Bij leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9) ligt de nadruk op het verduidelijken van 
samenhang, op voorspelbaarheid en ordening. Het onderwijs richt zich op het aanleren en ontwikkelen van 
relevante competenties.   
   
2. Bij leerlingen met een visuele beperking (type 6) hechten we belang aan ervaringsgericht onderwijs 
en het leren gebruiken van geschikte hulpmiddelen en aanpassingen.   
 
3. Bij leerlingen met een gehoorstoornis (type 7) krijgt toegankelijke communicatie een centrale plaats 
in ons onderwijs. 
 
4. Bij leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (type 7 - STOS) wordt sterk ingezet op 
het toegankelijk maken van taal en communicatie, het visualiseren van informatie en instructies met behulp 
van digitale ondersteuning. 
 
5. Bij leerlingen met een complexe beperking werken de school en het Multifunctioneel Centrum 
Spermalie/ Het Anker in geïntegreerde teams samen. In deze pedagogische eenheden worden omwille van 
de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen de doelstellingen van het onderwijsprogramma en de 
leefgroepswerking met elkaar verbonden. Het stapsgewijs verruimen van de leefwereld, het groeien vanuit 
een veilige omgeving, … staan centraal.  
We passen onze lesmethodiek en –didactiek aan de eigenheid van onze jongeren aan. Dit leggen we vast in 
een Groepswerkplan of GWP. In het Individueel Handelingsplan (IHP) volgen we de individuele noden van 
elke leerling op.  
  
We werken volgens een cyclisch proces van handelingsplanning en vanuit een aantal gemeenschappelijke 
referentiekaders: 
 Universal Design of Learning (UDL)  
 Competentiegericht en talentgericht onderwijs  
 Breed Evalueren  
 Ervaringsgericht onderwijs (Type 6, Type 7)  
 TEACCH2  
 Directe instructie (Type 9)  
 OVUR (leren en studeren)  
 Handelingsgericht werken  
 Sociaal Emotionele Ontwikkeling volgens Došen (Meurisse, Vigneron)   
 Oplossingsgericht werken  
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 Herstelgericht werken  
 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet  
 Autonome motivatie – Kobe Vanroy en Maarten Vansteenkiste  
  
 Opleidingsvorm 1   
In de pedagogische eenheden van opleidingsvorm 1 bereiden we leerlingen voor op een leven in een 
omgeving met gepaste ondersteuning. We werken hierbij sterk ervaringsgericht. Ons onderwijsaanbod is op 
maat van de leerling.  We werken vanuit hun individuele mogelijkheden en beperkingen en houden rekening 
met hun tempo. Leerlingen volgen les in kleine groepjes. De leerkracht individualiseert en differentieert. We 
besteden aandacht aan functioneel leren, zelfredzaamheid en de vaardigheden die nodig zijn voor een 
zinvolle tijdsbesteding (bijvoorbeeld als vrijwilliger in het NEC3).  We vertrekken daarvoor, in een cyclisch 
proces van handelingsplanning, vanuit de decretaal bepaalde ontwikkelingsdoelen, de sociaal emotionele 
ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.      
 

Voor leerlingen die aan het einde van hun schoolloopbaan om diverse redenen niet meer in opleidingsvorm 
2 of 4 terecht kunnen, wordt binnen opleidingsvorm 1, in samenspraak met de leerling en zijn ouders, een 
aangepast curriculum samengesteld. Het traject gaat zowel uit van de ontwikkelingsdoelen van 
opleidingsvorm 1 als van de interesses en talenten van de leerling. De onderwijsdoelstellingen zijn gericht op 
een zinvolle tijdsbesteding en een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid in de latere leefsituatie.   
Via praktijklessen op verplaatsing (samen met de leerkracht), SMT en/of stages (individueel) worden de 
leerlingen voorbereid op een zinvolle tijdsbesteding al dan niet in een arbeidsmilieu.   Afhankelijk van het 
traject verwerft de leerling het attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met 
ondersteuning of het attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met 
ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.  
   
Leerlingen kunnen in bepaalde omstandigheden ook een externe cursus volgen. Samen met de SMT/stages 
en de praktijklessen op verplaatsing is dit een instrument om de toekomst van de leerling te verkennen en 
vorm te geven.   
   
Opleidingsvorm 2    
In opleidingsvorm 2 worden de leerlingen voorbereid op tewerkstelling in een beschermd milieu 
(maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling of een bedrijf dat bereid is de nodige ondersteuning te bieden).   
De opleiding krijgt, in een cyclisch proces van handelingsplanning, vorm op basis van de decretaal bepaalde 
ontwikkelingsdoelen en verloopt in 2 fases.   
In fase 1 leggen we de nadruk op functionele schoolse vaardigheden en algemene vorming (algemene sociale 
vorming = ASV) en op het leren werken met diverse materialen en gereedschappen (Beroepsgerichte 
Vorming = BGV).   
In fase 2 is ASV gericht op de latere tewerkstelling. (Geïntegreerde ASV = GASV,  ASV voor schoolverlaters  en 
themawerking). In BGV wordt aandacht besteed aan technieken, arbeidshouding, werktempo, afwerking, … 
dus alle nodige voorbereiding op latere tewerkstelling. Leerlingen doen onder begeleiding van een leraar 
praktijkervaring op in een reële werkomgeving (leren op verplaatsing).  We streven ernaar stageplaatsen te 
organiseren die voldoen aan een realistisch toekomstperspectief van betaalde arbeid. In de schoolloopbaan 
is minstens 1 stageperiode in een maatwerkbedrijf of een maatwerkafdeling.  
   
In opleidingsvorm 4, worden de leerplannen van het gewoon onderwijs gevolgd.  Wie slaagt, krijgt een 
officieel studiegetuigschrift.    
In vergelijking met het gewoon onderwijs voorziet OV4 in een organisatievorm met kleinere klasgroepen en 
worden leerlingen heel nauw opgevolgd via de wekelijkse klassenraden die inbegrepen zijn in de lesopdracht 
van de leerkrachten. Via een aangepaste didactiek streven we naar het ontwikkelen van de functionele 
competenties bij onze jongeren.   
Het individueel handelingsplan vormt de basis van waaruit alle leerplandoelstellingen aangeboden worden, 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  Zo komen we tot een traject op maat van elke leerling.  
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De klassenraad kan ook beslissen om een flexibel leertraject uit te tekenen voor een leerling.   
   
  
Ondersteuning in het gewoon onderwijs  
Leerlingen met een beperking (respectievelijk een visuele beperking, doofheid of slechthorendheid, spraak- 
en taalontwikkelingsstoornis of autisme) ondersteunen in het inclusief onderwijs start vanuit dialoog met 
alle betrokkenen. We bieden maatwerk bij het inzetten van redelijke aanpassingen om het 
gemeenschappelijk curriculum te volgen, of om een IAC (individueel aangepast curriculum) voor de leerling 
uit te tekenen. We zetten in op het ondersteunen van het school- en lerarenteam om het onderwijs aan 
leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs mogelijk te maken.  Bij ondersteuning op de klasvloer 
willen we leerkrachten versterken in hun pedagogisch-didactisch handelen.  
Waar partners akkoord gaan dat er meer leerwinst gegenereerd wordt, kunnen leerlingen individueel 
ondersteund worden. Leerlinggerichte ondersteuning gaat continu samen met leerkracht- en teamgerichte 
ondersteuning. We streven altijd een maximaal effect op de klasvloer na.    
Met de ondersteuningsteams/netwerken staan we borg voor een duurzame en doeltreffende 
dienstverlening. We stellen multidisciplinaire teams samen en zetten in op kennisontwikkeling, onderzoek 
en innovatie. De samenwerking van een BuO-school, MFC en andere (doelgroep- specifieke) partners biedt 
hierin een grote meerwaarde. 
Om blijvend kwalitatief werk te leveren, is voldoende schaalgrootte nodig. Daarom ook willen we voor 
doelgroepen die beperkt zijn in aantal leerlingen in een Vlaanderen-breed netwerk innovatief samenwerken 
en expertise uitwisselen.   
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DEEL I-2: Engagementsverklaring tussen school en ouders 
 

Beste ouders 

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

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

 

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: 

- met de schoolraad van onze school; 
- m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het Lokaal Overlegplatform (LOP) 

waartoe onze school behoort. 
 

Als katholieke dialoogschool zullen wij alles in het werk stellen om elke leerling op een zo goed mogelijke 

manier te begeleiden doorheen de school- en studieloopbaan. Het inschrijven van een leerling in onze school 

is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw 

medewerking. 

 

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

Oudercontacten zijn belangrijke momenten om u als ouders rechtstreeks en uitvoerig te informeren over de 

vorderingen van uw de leerling.  Op een oudercontact kunt u zowel de klassenleraar als de vakleerkrachten 

spreken en kan er samen overlegd worden over verdere stappen die moeten gebeuren ten voordele van de 

verdere ontwikkeling van de leerling. De school nodigt u steeds tijdig uit op een oudercontact.  

Op het einde van een periode organiseert de school een oudercontact voor alle ouders. U krijgt hiervoor 

steeds vooraf een uitnodiging. 

De school kan ook ouders buiten deze momenten uitnodigen op een individueel oudercontact. En ouders 

kunnen ook zelf een oudercontact aanvragen. 

De school verwacht dat u als ouder aanwezig bent op het oudercontact en, indien dit niet mogelijk is, dat u 

de school hiervan op de hoogte brengt. 

 

2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 

2.1 Elke schooldag tijdig aanwezig 

Door de inschrijving van een leerling in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag 

tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Buitenschoolse 

activiteiten (leeruitstappen, (meerdaagse) ervarings- en verdiepingsdagen, …) worden als normale 

schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven de leerling een kans om zich 

te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat hij/ zij hieraan moet deelnemen.  

Verder verwachten we dat de leerling elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan 

gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.  
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Indien een leerlinger van het leerlingenvervoer gebruikt maakt, vragen we u er alles aan te doen opdat de 

bus geen extra oponthoud heeft. Respecteer hiervoor het busreglement dat u bij het begin van het schooljaar 

ook ontvangt en waarover u op onze website (https://de-kade.be/nl/de-kade/onderwijs/buso-spermalie)  en 

verderop in het schoolreglement (zie deel II punt 6) meer informatie vindt.   

Het kan gebeuren dat een leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of 

lesvervangende activiteiten. Over de geldige redenen om niet aanwezig te zijn, leest u meer in deel II-2. Hier 

vindt u ook de concrete afspraken bij  het te laat komen op school. 

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

leerling niet meer dan 9 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al 

was uitgereikt, zal de overheid eisen dat deze moet worden terugbetaald. 

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat de leerling dagelijks op school is, 

deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig te is.  

 

2.2 Begeleidingsmaatregelen bij spijbelen 

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 deze, samen met het CLB, 

helpen op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele 

begeleidingsmaatregelen op dit vlak.  

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het 

Departement Onderwijs.  

Meer informatie over het spijbelbeleid (aanwezigheidsbeleid) van de school vindt u terug in het 

schoolreglement in deel II-2 

Indien de leerlng of u als ouder(s)/verantwoordelijke niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan 

de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen hem/ haar op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en 

vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen de leerling uit te schrijven, 

bijvoorbeeld omdat hij/ zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet 

duidelijk is waar de leerling verblijft. 

 

 

3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding 

De school kan in samenspraak met de klassenraad besluiten om, voor een bepaalde periode, een leerling 

individuele ondersteuning en begeleiding te geven en/of de leerling van nabij op te volgen om zo zijn 

studieresultaten en ontwikkeling te bevorderen. Hierover kan de school in overleg gaan met de ouders en 

de leerling om samen te zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Daarbij rekenen we op 

de positieve medewerking van de ouders. 

 

4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat 

u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis 

https://de-kade.be/nl/de-kade/onderwijs/buso-spermalie
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van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, 

maar ook buiten de schoolmuren Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u 

instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 

 

5. Regeling rond ouders die niet meer samen zijn 

De school wil, in het belang van de leerling, ervoor zorgen dat ouders tijdig de nodige informatie krijgen en 

bij de schoolloopbaan van de leerling betrokken zijn. De school kan in een situatie waarbij ouders niet meer 

samen zijn echter alleen rekening houden met afspraken en regelingen (hoederecht, verblijfsregeling, co-

ouderschap, …) die door de ouders uitdrukkelijk met de school gecommuniceerd worden. Daarom vraagt de 

school een kopie van relevante officiële documenten ter zake, of een door beide ouders ondertekende 

verklaring.
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Deel II-1  ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
 

1. De inschrijving, het inschrijvingsbeleid en de toelatingen 

Alle informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen en over de aanmeldprocedure vind je 

terug op onze website:  https://de-kade.be/nl/de-kade/onderwijs/buso-spermalie.   

BuSO Spermalie bevindt zich in het werkingsgebied van het LOP Blankenberge-Brugge (Secundair)  
Onderstaande informatie is onder voorbehoud van verdere afspraken met LOP en eventuele nieuwe 
regelgeving - de data worden definitief bekendgemaakt via de website begin 2de trimester. 
 

1.1 Eerste inschrijving  

Het inschrijvingsbeleid gebeurt op campusniveau, d.w.z. met één gezamenlijke capaciteitsbepaling en één 
inschrijvingsregister per campus. 
 
Nieuwe leerlingen kunnen zich (laten) opnemen op een inschrijfregister. In een eerste voorrangsperiode van 
2 weken kunnen broers en zussen en kinderen van personeel zich inschrijven. Daarna geldt een tweede 
voorrangsperiode van 2 weken voor de leerlingen met campusvoorrang. Na de voorrangsperiodes starten de 
open inschrijvingen. 
 
 
Voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar verwijzen we naar de communicatie van ons Lokaal 
Overleg Platform (Brugge – Blankenberge) en onze website (www.de-kade.be).  We maken de data, na 
goedkeuring LOP, onmiddellijk bekend op onze website.  
Nieuwe inschrijvingen kunnen nooit telefonisch, maar gebeuren na een intakegesprek in aanwezigheid van 
minstens één van beide ouders. 
Inschrijven in het buitengewoon onderwijs kan alleen mits een verslag voor toegang tot het buitengewoon 
onderwijs, dat met vermelding van het type en de opleidingsvorm dat na een grondig traject door het CLB 
kan opgemaakt worden. Wanneer dit verslag op de datum van inschrijvingen nog niet beschikbaar is, dan 
bezorgt men een verklaring van het CLB dat dit verslag in opmaak is. 
Inschrijven is eveneens onderhevig aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden tot een bepaald leerjaar. 

Hieronder volgt kort het verloop: 

In de loop van het eerste en tweede trimester organiseert de school een aantal informatiesessies en/of 
individuele gesprekken met ouders waarop het pedagogisch project van de school/de afdeling wordt 
voorgesteld.  

In een gesprek met een intakecoördinator of een trajectbegeleider onderwijs worden een aantal criteria 
afgetoetst:   

- Is er een verslag van het CLB dat de leerling de toegang tot het buitengewoon onderwijs verleent? 
- Is de hulpvraag in overeenstemming met het zorg- en onderwijsaanbod en het pedagogisch project 

van BuSO Spermalie? 
- Zijn alle betrokken partijen op de hoogte van de aanmelding (ouders, CLB, school waar de leerling 

momenteel school loopt, enz.)? 

Wanneer nodig, kan een trajectbegeleider onderwijs of ander personeelslid van de school (voor leerlingen in 
verblijf en leerlingen in dagopvang in samenspraak met een trajectbegeleider zorg) de leerling observeren in 

https://de-kade.be/nl/de-kade/onderwijs/buso-spermalie
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verschillende contexten binnen de school waar de leerling op dat moment les volgt (klas-, speelplaats, refter, 
enz.). Er kan een gesprek met de klassenleraar, de directeur en de CLB- medewerker van de school gepland 
worden. Vaak worden ook de ondersteuner binnen het Ondersteuningsnetwerk of het ondersteuningsteam, 
medewerkers van het revalidatiecentrum, van de thuisbegeleiding, …. bij het gesprek betrokken. Op basis 
van dit gesprek en deze observaties brengen de intakecoördinator en de gezamenlijke intakestaf van de 
school en - indien van toepassing- het MFC de volledige hulpvraag in kaart.  

Op de inschrijvingsdatum kunnen ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de leerling inschrijven. Deze 
inschrijving wordt pas definitief nadat het CLB een geldig verslag heeft toegekend (inschrijving onder 
opschortende voorwaarde) én het vastgelegd aantal leerlingen binnen de capaciteit van de school niet 
overschreden is (niet- gerealiseerde inschrijving). De definitieve inschrijving gebeurt in chronologische 
volgorde. Voor leerlingen die begeleid worden in het MFC kan de vastgelegde capaciteit overschreden 
worden (inschrijving boven capaciteit).  

Bij de inschrijving verklaart de inschrijvende ouder dat hij handelt met de toestemming van de andere ouder, 
in toepassing van de artikels 374 en 375 van het Burgerlijk Wetboek. 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 schriftelijk akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het 
schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat 
minstens één van je ouders, die handelt met instemming van de andere ouder, aanwezig is op het 
intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project, het schoolreglement en het 
inschrijvingsregister gebeurt op school.  

1.2 Herbevestiging van de inschrijving 

Eens je ingeschreven bent in onze school, 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 jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt 
dan op het einde van het schooljaar; 
of je ondanks begeleiding blijft spijbelen; 
of je wordt na een tuchtprocedure definitief uitgesloten. 
 

BuSO Spermalie bestaat uit 3 verschillende administratieve scholen (Secundaire School Spermalie, 

Spermalie Secundaire School en Spermalie Secundair Onderwijs) die nauw samenwerken. Een inschrijving 

in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Als je verandert  (bv door verandering van 

opleidingsvorm), hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven. 

Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen in de school terechtkunnen, vragen we je wel om 

uiterlijk op vrijdag 16 juni 2023 te bevestigen of je je studies na dit schooljaar wil verder zetten in onze 

school.  

In het buitengewoon onderwijs OV1 en OV2 kan een leerling les volgen tot het einde van het schooljaar dat 

hij of zij de leeftijd van 21 jaar bereikt. 

Indien er geen mogelijkheid is tot post-schoolse opvangmogelijkheden (gemotiveerd door attest VAPH) 

kunnen ouders schriftelijk een verlenging van de schoolloopbaan aanvragen. Als de klassenraad van 

oordeel is dat een (deeltijds) onderwijskundig aanbod verantwoord is, kan deze verlening voor 1 schooljaar 

toegekend worden. 

Deze aanvraag voor verlenging wordt ook ten laatste vrijdag 16 juni 2022 aan het schoolsecretariaat 

bezorgd. 
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1.3 Inschrijving geweigerd? 

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of 

het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer de vooropgestelde 

maximumcapaciteit wordt overschreden.  

 

1.4 Van school veranderen tijdens het schooljaar 

Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, melden je ouders of, indien je 

meerderjarig bent, meld jij dit onmiddellijk aan de school. 

 

 

2. Dagindeling, vakantie- en verlofregeling en praktische organisatie 

2.1 Dagindeling  OV2 T9 

s Morgens 

- De leerlingen moeten ‘s ochtends minstens 5 minuten vóór het begin van de lessen op school aanwezig 

zijn. Wie te laat komt, meldt zich eerst aan op het secretariaat. Een secretariaatsmedewerker registreert 

de leerlingen die te laat komen. Wanneer een zekere regelmaat in het te laat komen vastgesteld wordt, 

krijgen ouders hiervan een afzonderlijke melding.  

- Wie zonder goede reden te laat komt, kan een sanctie krijgen. Voor wie geregeld te laat komt, zal de 

school ordemaatregelen nemen.  

- Leerlingen blijven niet in de buurt van de school rondhangen, maar gaan meteen de school binnen. Een 

leerkracht kan je een sanctie geven indien je toch blijft treuzelen of net buiten de schoolpoort blijft staan. 

- Eens je ‘s morgens op school aangekomen bent, blijf je er tot de school uit is. Je verlaat in die tussentijd 

de school niet meer zonder toestemming.  

- De leerlingen die in het MFC verblijven, blijven ’s morgens tot 8u.25 in de leefgroep. Pas daarna gaan ze 

naar de speelplaats.   

 

De lesuren 

De lesuren gelden voor iedereen. De leerlingen mogen de klas enkel vroeger verlaten wanneer ze vooraf 

een briefje van hun ouders afgeven én wanneer de directeur zijn toestemming geeft. 

In uitzonderlijke situaties kan in overleg met de trajectbegeleider onderwijs en de klassenraad afgeweken 

worden van dit rooster.  

Fase 1: 

- Op maandag starten de lessen 10u20 tot 12u. en van 13u tot 16u30 

- Op dinsdag en donderdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 

- Op woensdag starten de lessen om 8u30 tot 11u10  

- Op vrijdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u30 

 

Na een schoolvrije dag start de volgende schooldag om 10u20. 
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Fase 2: 

- Op maandag starten de lessen 10u20 tot 12u. en van 13u tot 16u30 

- Op dinsdag en donderdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 

- Op woensdag starten de lessen om 8u30 tot 12.00  

- Op vrijdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 14u40 

 

Na een schoolvrije dag start de volgende schooldag om 10u20. 

 

 

De speeltijden 

De ochtendspeeltijd 

’s Morgens is er op maandag toezicht vanaf 9u30, op de andere dagen vanaf 8u05. Leerlingen mogen enkel 

voetballen nadat ze de toestemming gevraagd hebben van de personeelsleden die van toezicht zijn. 

 

De korte speeltijden (’s voormiddags  en ’s namiddags) 

Ieder dagdeel is er een korte speeltijd, behalve op vrijdagnamiddag. 

- Tijdens de speeltijden blijft niemand in de klas of de gang, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van 

de leraar/ lerares. 

- De speelplaats is verdeeld in verschillende zones, o.a.  

o De plaats om te voetballen of basketballen 

o De plaats om te wandelen of te praten 

o De plaats aan bepaalde groep(en) toegewezen 

- Tijdens de speeltijden mag er gevoetbald en gebasketbald worden op voorwaarde dat dit met de nodige 

voorzichtigheid gebeurt. Wie een ruit breekt of andere schade toebrengt, moet die vergoeden.   

- De school stelt zelf een voetbal, basketbal, enz. ter beschikking. De leerlingen brengen geen eigen spel -

of sportmateriaal mee.  

- Zowel voor het voetballen als het basketballen kan de school, doorgaans per trimester, een beurtrol 

opmaken. De school kan ook een voetbalreglement en een basketbalreglement opmaken zodat de 

spelregels voor alle leerlingen duidelijk zijn.  

- Op elk moment kan de toezichthoudende leraar/ lerares beslissen om geen balspel toe te staan. Redenen 

daarvoor kunnen zijn: de leerlingen zijn te wild, er is te veel ruzie, enz. 

- Andere sporten (skateboarden, skeeleren, enz.) zijn tijdens de pauzes verboden. 

- Tijdens de pauzes (ook de middagpauzes) gedragen de leerlingen zich op een gepaste manier. Andere 

leerlingen lastig vallen, pesten, enz. kan niet door de beugel. Wie zich niet correct gedraagt krijgt een 

opmerking en eventueel  een sanctie. 

- Papiertjes en ander afval gooien de leerlingen in de vuilnisemmer op de speelplaats.  

- Bij regenweer kunnen de leerlingen terecht in de afgesproken overdekte ruimte, na toestemming van 

één van de leerkrachten of begeleiders die toezicht houden. 

- Leerlingen kunnen tijdens de pauzes naar het toilet. Ze blijven daar niet rondhangen, maar komen zo 

vlug mogelijk terug naar de speelplaats. 

- Op het einde van de speeltijd stoppen de leerlingen bij het eerste belsignaal alle spel en gaan ze 

onmiddellijk op hun toegewezen plaats in de rij staan. Bij het tweede belsignaal zwijgen ze en wachten 

ze rustig op de leerkracht die hen zal meenemen naar de klas. 

- Op weg naar het klaslokaal (ook op de trap en in de gang) praten de leerlingen niet. Ze zorgen er tevens 

voor dat ze goed aansluiten. 
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De middagpauze en middagspeeltijd 

 

De middagpauze voor leerlingen die in het MFC de maaltijd gebruiken: afspraken 

- Na het belsignaal van 12u gaan de leerlingen rechtstreeks naar de leefgroep, waar ze het middagmaal 

nemen.  

- Tijdens de middagpauze (12.00-13.00) is er begeleiding door de leefgroepsbegeleiders van het MFC 

Spermalie/ Het Anker.  

- Pas met toestemming van de leefgroepsbegeleider kunnen de leerlingen naar de speelplaats.  

- Wanneer leerlingen zich ongepast gedragen kan elke leefgroepsbegeleider (van het MFC), leerkracht, 

paramedicus of begeleider die het ongepast gedrag vaststelt, ingrijpen en een opmerking of een sanctie 

geven, zelfs al heeft de leerling deze persoon niet als leefgroepsbegeleider, leerkracht, paramedicus of 

(leerzorg-)begeleider. 

 

De middagpauze voor leerlingen die in het externaat van de school de maaltijd gebruiken: algemene 

afspraken: 

 
 In het externaat wordt de begeleiding tijdens de middagpauze (12.00-13.00) voorzien door de 

leerzorgbegeleiders en de medewerkers van het secretariaat. 

 Tijdens de middagpauze volgen de leerlingen de regels van de school.  
 Tijdens de middag op school geldt dus ook het gezondheidsbeleid: enkel gezonde voeding en gezonde 

drank zijn toegestaan.  
 

 De externe leerlingen die op school blijven eten, eten in het lokaal van het externaat  
 De leerling heeft zijn lunch (boterhammen,…) mee.    
 De leerlingen kunnen vanaf 12.00 een drankje kopen in het secretariaat. De leerling gaat daarna 

rechtstreeks naar het lokaal van het externaat.  
 Na de maaltijd blijven de leerlingen in het lokaal van het externaat tot 12u30. Daarna kunnen ze naar 

de speelplaats of het afgesproken lokaal gaan.   
 Pas met toestemming van de leefgroepsbegeleider/ leerzorgbegeleider/medewerker van het 

secretariaat kunnen de leerlingen naar de speelplaats.  

 

 

2.2 Dagindeling OV1   (De Schakel, De Loods/Mast)  

 ‘s Morgens 

- De leerlingen moeten ‘s ochtends minstens 5 minuten vóór het begin van de lessen op school aanwezig 

zijn. Wie te laat komt, meldt zich eerst aan op het secretariaat. Een secretariaatsmedewerker registreert 

de leerlingen die te laat komen. Wanneer een zekere regelmaat in het te laat komen vastgesteld wordt, 

krijgen ouders hiervan een afzonderlijke melding.  

- Wie zonder goede reden te laat komt, kan een sanctie krijgen. Voor wie geregeld te laat komt, zal de 

school ordemaatregelen nemen.  

- Leerlingen blijven niet in de buurt van de school rondhangen, maar gaan meteen de school binnen. Een 

leerkracht kan je een sanctie geven indien je toch blijft treuzelen of net buiten de schoolpoort blijft staan. 

- Eens je ‘s morgens op school aangekomen bent, blijf je er tot de school uit is. Je verlaat in die tussentijd 

de school niet meer zonder toestemming.  
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- De leerlingen die in het MFC verblijven, blijven ’s morgens tot 8u.25 in de leefgroep. Pas daarna gaan ze 

naar de speelplaats.   

De lesuren 

De lesuren gelden voor iedereen. De leerlingen mogen de klas enkel vroeger verlaten wanneer ze vooraf 

een briefje van hun ouders afgeven én wanneer de directeur zijn toestemming geeft. 

In uitzonderlijke situaties kan in overleg met de trajectbegeleider onderwijs en de klassenraad afgeweken 

worden van dit rooster.  

 

Op maandag starten de lessen 10u20 tot 12u. en van 13u tot 16u30 

Op dinsdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 

Op woensdag starten de lessen om 8u30 tot 12u. 

Op donderdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u40 

Op vrijdag starten de lessen om 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u30 

 

Na een schoolvrije dag starten de lessen de volgende schooldag om 10u20. 

 

Tussen de lessen 

Voor bepaalde lessen (o.a. les L.O, MO, ....) moeten de leerlingen naar een ander klaslokaal. Deze 

verplaatsing mag nooit langer dan 5 minuten duren. De leerlingen gaan in stilte door de schoolgangen en 

op de trap, ze lopen niet en eten of drinken ook niks tussendoor. 

De speeltijden 

De ochtendspeeltijd 

’s Morgens is er op maandag toezicht vanaf 9u30, op de andere dagen vanaf 8u05. Leerlingen mogen enkel 

voetballen nadat ze de toestemming gevraagd hebben van de personeelsleden die van toezicht zijn. 

De korte speeltijden (’s voormiddags  en ’s namiddags) 

- In de voormiddag is er speeltijd van 10u10 tot 10u20, in de namiddag van 14u40 tot 14u50. 

- Tijdens de speeltijden blijft niemand in de klas of de gang, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van 

de leraar/ lerares. 

- De speelplaats is verdeeld in verschillende zones, o.a.  

o De plaats om te voetballen of basketballen 

o De plaats om te wandelen of te praten 

o De plaats aan bepaalde groep(en) toegewezen 

- Tijdens de speeltijden mag er gevoetbald en gebasketbald worden op voorwaarde dat dit met de nodige 

voorzichtigheid gebeurt. Wie een ruit breekt of andere schade toebrengt, moet die vergoeden.   

- De school stelt zelf een voetbal, basketbal, enz. ter beschikking. De leerlingen brengen geen eigen spel -

of sportmateriaal mee.  

- Zowel voor het voetballen als het basketballen kan de school, doorgaans per trimester, een beurtrol 

opmaken. De school kan ook een voetbalreglement en een basketbalreglement opmaken zodat de 

spelregels voor alle leerlingen duidelijk zijn.  

- Op elk moment kan de toezichthoudende leraar/ lerares beslissen om geen balspel toe te staan. Redenen 

daarvoor kunnen zijn: de leerlingen zijn te wild, er is te veel ruzie, enz. 

- Andere sporten (skateboarden, skeeleren, enz.) zijn tijdens de pauzes verboden. 

- Tijdens de pauzes (ook de middagpauzes) gedragen de leerlingen zich op een gepaste manier. Andere 

leerlingen lastig vallen, pesten, enz. kan niet door de beugel. Wie zich niet correct gedraagt krijgt een 

opmerking en eventueel  een sanctie. 
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- Papiertjes en ander afval gooien de leerlingen in de vuilnisemmer op de speelplaats.  

- Bij regenweer kunnen de leerlingen terecht in de afgesproken overdekte ruimte (bv de turnzaal (type 9) 

of de hall (type 6), d(campus Spermalie) na toestemming van één van de leerkrachten of begeleiders die 

toezicht houden. 

- Leerlingen kunnen tijdens de pauzes naar het toilet. Ze blijven daar niet rondhangen, maar komen zo 

vlug mogelijk terug naar de speelplaats. 

- Op het einde van de speeltijd stoppen de leerlingen bij het eerste belsignaal alle spel en gaan ze 

onmiddellijk op hun toegewezen plaats in de rij staan. Bij het tweede belsignaal zwijgen ze en wachten 

ze rustig op de leerkracht die hen zal meenemen naar de klas. 

- Op weg naar het klaslokaal (ook op de trap en in de gang) praten de leerlingen niet. Ze zorgen er tevens 

voor dat ze goed aansluiten. 

 

De middagpauze en middagspeeltijd 

 

De middagpauze voor leerlingen die in het MFC de maaltijd gebruiken: algemene afspraken 

- Na het belsignaal van 12u gaan de leerlingen rechtstreeks naar de leefgroep, waar ze het middagmaal 

nemen.  

- Tijdens de middagpauze (12.00-13.00) is er begeleiding door de leefgroepsbegeleiders van het MFC 

Spermalie/ Het Anker.  

- In het externaat wordt de begeleiding tijdens de middagpauze (12.00-13.00) voorzien door de 

leerzorgbegeleiders en de medewerkers van het secretariaat. 

- Pas met toestemming van de leefgroepsbegeleider/ leerzorgbegeleider/medewerker van het 

secretariaat kunnen de leerlingen naar de speelplaats.  

- Wanneer leerlingen zich ongepast gedragen kan elke leefgroepsbegeleider (van het MFC), leerkracht, 

paramedicus of begeleider die het ongepast gedrag vaststelt, ingrijpen en een opmerking of een sanctie 

geven, zelfs al heeft de leerling deze persoon niet als leefgroepsbegeleider, leerkracht, paramedicus of 

(leerzorg-)begeleider. 

 

De middagpauze voor leerlingen die in het externaat van de school de maaltijd gebruiken: algemene 

afspraken 

 Tijdens de middagpauze volgen de leerlingen de regels van de school.  
 Tijdens de middag op school geldt dus ook het gezondheidsbeleid: enkel gezonde voeding en gezonde 

drank zijn toegestaan.  

De leerling blijft eten op school 

 De externe leerlingen die op school blijven eten, eten in het lokaal van het externaat  
 De leerling heeft zijn lunch (boterhammen,…) mee.    
 Op de campus Spermalie kunnen de leerlingen vanaf 12.00 een drankje kopen in het secretariaat. De 

leerling gaat daarna rechtstreeks naar het lokaal van het externaat.  
 Na de maaltijd blijven de leerlingen in het lokaal van het externaat tot 12u30. Daarna kunnen ze naar 

de speelplaats of het afgesproken lokaal gaan.   
 

Leerlingen van de derde graad die de school verlaten tijdens de middagpauze (campus Spermalie)  

 Vooraleer de leerling de school verlaat, vult hij het logboek in.   
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 Komt de leerling voor 12u45 terug op school, dan vult hij het logboek opnieuw in en blijft hij in het 
lokaal van het externaat tot 12u45. Vanaf 12u45 kan hij naar de speelplaats gaan of gewoon in het 

lokaal blijven.  
 Komt hij terug na 12u45, dan vult hij opnieuw het logboek in en mag hij naar de speelplaats gaan of 

in het lokaal van het externaat blijven.  
 Belangrijk:   

o Eenmaal de leerling zich opnieuw ingeschreven heeft op school, blijft hij er en mag hij de 
school niet meer verlaten!  

o Op school volgt hij de schoolregels.  
 Afspraken die gelden in de omgeving van de school  

o Voetballen op straat is niet toegelaten. De leerlingen kunnen wel in een park voetballen 
indien dit toegestaan is.  

o Roken kan enkel aan de overkant van de straat en niet aan de schoolpoorten (ook niet in 
’t Gotje).  

o Leerlingen gebruiken geen alcohol en/of energiedranken.  
o De leerlingen zijn beleefd tegen voorbijgangers.  
o Ze ruimen hun afval op en laten niets op straat achter.  

Volgt de leerling de regels en afspraken niet, dan kan de directeur beslissen dat hij de toestemming om 

de school te verlaten tijdens de middagpauze tijdelijk intrekt (bv. voor een week of langer). De school 

brengt dan steeds de ouders van de leerling op de hoogte.  

 

2.3 Dagindeling OV1 Sensorisch Plus  (De Steiger)  

De dagindeling wordt aan het begin van het schooljaar vastgelegd door de klassenraad. Start- en einduur 

van de lessen kunnen afwijken van de gewone schooluren. 

 

Leerlingen gaan bij aankomst op school rechtstreeks naar de klas. Sommige leerlingen gaan bij aankomst 

eerst naar de leefgroep.  Alleen in bepaalde specifieke situaties kunnen één ouder of verantwoordelijke, 

mits duidelijke afspraken, de leerling tot in de klas begeleiden. Deze regelingen worden door de 

klassenraad in overleg met het MFC aan het begin van het schooljaar afgesproken of wanneer nodig 

aangepast. 

afgesproken. 

We verwachten dat de leerlingen op tijd op school zijn. 

Eens je ‘s morgens op school aangekomen bent, blijf je er tot de school uit is. Je verlaat in die tussentijd de 

school niet meer zonder toestemming. 

De leerlingen mogen de klas enkel vroeger verlaten wanneer ze vooraf een briefje van hun ouders afgeven 

én wanneer de directeur zijn toestemming geeft. 

Middagpauze: na het belsignaal van 12u gaan de leerlingen rechtstreeks naar de leefgroep, waar ze het 

middagmaal nemen.  

Tijdens de middagpauze is er begeleiding door de leefgroepsbegeleiders van het MFC Spermalie 

 

2.4 Vakanties en vrije dagen  

Een 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. 

 

2.5 Secretariaat en onthaal  
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Het secretariaat op campus Spermalie is open tijdens de schooldagen. 

 Op maandag, dinsdag en donderdag van 7u30 tot 16u45,  

 Op woensdag van 8 u. tot 12u15  

 Op vrijdag van 8 u. tot 15 u45.  

In de zomervakantie is het secretariaat ook open in de eerste week van juli en de laatste week van 

augustus. 

 

3. Factuur 

3.1 Wanneer krijgen je ouders een factuur? 

Je ouders ontvangen 3 keer per jaar per brief/mail een gedetailleerde factuur: op het einde van elk 

trimester worden de kosten aangerekend voor:    

 kopieën  

 schoolbenodigdheden (grondstoffen, leermiddelen, materiaal voor Techniek, enz. ...)  

 externe fitness of zwemlessen  

 didactische uitstappen en diverse activiteiten (studie-uitstappen, schoolreizen, sportdag, 

theatervoorstellingen…) 

 externaat (maaltijden, activiteiten…) 

 T-shirt voor de L.O.-les bij de eerste inschrijving en bij vervanging.  

 

Voor ouders van leerlingen van die in het laptopproject een laptop “huurkopen” is er een maandelijks af te 

lossen bedrag. Meer details staan in de laptopbrochure die ook online te raadplegen is. 

 

3.2 Welke kosten worden aangerekend 

3.2.1 De bijdrageregeling 

In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die de school aan jou of je ouders kan vragen. Deze 
lijst bevat zowel verplichte als niet- verplichte uitgaven.   
 

Verplichte uitgaven: zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen: het betalen van handboeken, 
kopieën, schoolbenodigdheden (grondstoffen - bv. verf voor de les Beeld/ Artistieke 
Vorming – leermiddelen,..), de kosten voor de sportdag(en), de schoolreis, een studie-uitstap, kosten als je 
extern bent enz.   
Er zijn zaken die je zowel op school als elders kunt aankopen. Je kiest vrij waar je deze zaken koopt. Koop je 
ze op school, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen via de factuur. De vaste prijzen zijn opgenomen 
in de bijdrageregeling, de kosten van een verplichte activiteit waarvan de prijs niet op voorhand gekend is 
wordt via een brief of een Smartschoolbericht  op voorhand meegedeeld.  
Niet-verplichte uitgaven: zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je 
niet verplicht bent om aan deel te nemen. Koop je ze toch aan of neem je toch deel, dan moeten jij of je 
ouders er wel een bijdrage voor betalen.  
 

Op de bijdragelijst staan vaste prijzen en richtprijzen vermeld.  
 

Vaste prijzen: Voor bepaalde zaken, bv turnkledij, kopies, lamineren, bijdrage voor kookles, …   liggen de 
prijzen op voorhand vast.   
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Richtprijzen: voor sommige zaken kent de school de kostprijs niet op voorhand. Bv.: een sportdag, een 
schoolreis, een studie-uitstap. Daarom staat er een richtprijs op. Dit betekent dat het bedrag dat jij of je 
ouders zullen moeten betalen, in de buurt van deze richtprijs zal liggen. Het kan iets meer of iets minder zijn. 
De school baseert zich voor het bepalen van deze richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit het vorige 
schooljaar kostte. De werkelijke kostprijs van een activiteit wordt via een brief of 
een Smartschoolbericht op voorhand meegedeeld.  

 

Deze bijdrageregeling wordt jaarlijks besproken in de schoolraad en kan bij het secretariaat van de school 
opgevraagd worden.    
 

3.2.2 Schoolbenodigdheden 

Elke leerling dient over het nodige schoolgerei (met inbegrip van bepaalde softwareprogramma’s) te 

beschikken om alle lessen te kunnen volgen. 

De ouders krijgen tijdig een lijst mee van de schoolbenodigdheden (schrijfgerei, een boekentas, enz.) die ze 

zelf moeten aankopen. 

Bepaalde schoolmaterialen kunnen ook door de school voorzien worden, die dan via de factuur verrekend 

worden. (bv huur veiligheidsmateriaal, grondstoffen voor een werkstuk dat door de leerling meegenomen 

wordt naar huis, …)  

 

3.2.3 Laptopproject van de school  

Digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn belangrijke troeven voor de toekomst van onze leerlingen. In 

de klassen worden vaste computers ter beschikking gesteld. Indien gewenst kunnen leerlingen ook 

instappen in het huur-koop systeem van de school. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen 

worden met de ICT-coördinator van de school. 

Leerlingen die hier baat bij hebben kunnen mits toestemming van de klassenraad het persoonlijke 

materiaal gebruiken. De schoolverzekering dekt geen verantwoordelijkheden mbt dit persoonlijke 

materiaal.   

 

3.2.4 Kosten externaat 

Wat het externaat betreft, rekent de school voor toezicht en gebruik lokaal 1,50 euro (water inbegrepen) 

aan via de factuur. De leerling voorziet in een eigen (gezond) lunchpakket.  

 

3.3 Hoe wordt de factuur betaald? 

De school bezorgt de ouders 3 of 4 maal per jaar een factuur via een brief of via mail. We verwachten dat 

deze afrekening tijdig, d.i. binnen 30 dagen na verzending (de poststempel geldt als bewijs) of afgifte volledig 

wordt betaald. Deze betalingen kunnen gebeuren via domiciliëring of overschrijving. De voorkeur van de 

school gaat uit naar een domiciliëringsopdracht. De nodige documenten worden bij het begin van het 

schooljaar meegeven aan de leerlingen. Indien u meer informatie wenst over deze manier van werken, dan 

kan u steeds contact opnemen met de directeur. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de factuur. Dat betekent 

dat de school beide ouders kan aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet 

ingaan op een vraag tot splitsing van de factuur. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de factuur, 
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zal de school aan elk van de ouders een identieke factuur bezorgen. Zolang de rekening niet volledig betaald 

is, blijft elke ouder het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 

hebben. 

3.4 Wat als ouders het moeilijk hebben om te betalen? 

Als ouders moeilijkheden ondervinden met het betalen van de factuur, dan kunnen zij contact opnemen met 

de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken 

over een aangepaste manier van betalen, bv. gespreid betalen. 

3.5 Wat als ouders weigeren te betalen? 

Als we vaststellen dat de factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen 

zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school in eerste instantie het gesprek 

aangaan. Zorgt dit niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dit moment kunnen we een rentevoet 

aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet.  

3.6 Wat als je afwezig bent tijdens een activiteit? 

Als de leerling afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten 

terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, zullen we opnemen in de factuur. 

 

4. Reclame en sponsoring  

Reclame heeft tot doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel de 

bekendheid te verhogen.  

Onder bepaalde voorwaarden laat het schoolbestuur reclame en sponsoring binnen de school toe. Deze 

voorwaarden houden in dat reclame en sponsoring door derden niet onverenigbaar mogen zijn met de 

onderwijskundige en pedagogische taken van de school en dat zij de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, 

objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.  

Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de directie die hierover een beslissing 

zal nemen. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij dit melden aan de 

directie. Na overleg met de ouders en eventueel na overleg met de schoolraad, neemt de directie hierover 

een beslissing. Indien de betrokken ouders zich niet kunnen neerleggen bij de beslissing van de directie, 

kunnen ze een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 

 

5. Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht 

In sommige lessen (o.a. van de basisoptie Maatschappij en Welzijn in 2B, 2e graad zorg en welzijn) werk je 

met voedingsmiddelen. Wanneer jouw medische toestand dan een risico inhoudt op (on)rechtstreekse 

verontreiniging van levensmiddelen, breng je de school onmiddellijk op 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.   
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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. 

 

6. Leerlingenvervoer 

6.1 Openbaar vervoer 

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid terugbetaling van het abonnement voor 

openbaar vervoer bekomen. Voorwaarde daarvoor is dat de leerling naar de dichtstbijzijnde BuSO-school 

gaat die de gekozen opleiding verzorgt. Voor aanvraag tot terugbetaling van de vervoerskosten richt men 

zich tot het schoolsecretariaat. Om terugbetaling te krijgen moet men zélf de nodige bewijsstukken (kopie 

van het abonnement of van de campuskaart) tijdig op het secretariaat af leveren. 

Voor leerlingen die in aanmerking komen voor terugbetaling van het openbaar vervoer en die al een 

schooljaar op onze school onderwijs volgden, kan er vanuit de school een toepasselijk abonnement van de 

Lijn aangevraagd worden.  

6.2 Eigen vervoer 

- Ouders die de leerling met eigen vervoer brengen, krijgen onder bepaalde voorwaarden een 

tussenkomst van de overheid. Die tussenkomst in de eigen vervoerskosten vragen ze aan via het 

schoolsecretariaat. 

- Leerlingen die met de fiets, bromfiets of te voet naar school komen, krijgen geen vergoeding. 

6.3 Gemeenschappelijk busvervoer 

In bepaalde situaties kunnen leerlingen gebruik maken van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer. Op 

deze schoolbussen geldt een busreglement. Bij de inschrijving vragen we je ouders dit reglement voor 

akkoord te ondertekenen. Het bevat praktische afspraken over het leerlingenvervoer en informatie over de 

verantwoordelijkheden van ouders, school en busbegeleider.  

Je kunt het busreglement raadplegen via de website www.de-kade.be (link). 

Als jij of je ouders vragen hebben of een gesprek willen over het leerlingenvervoer, kunnen jullie steeds 

contact opnemen met de coördinator leerlingenvervoer (laurie.samyn@de-kade.be), de verantwoordelijke 

leerlingenadministratie (stefanie.vereecke@de-kade.be)  of de directeur 

 

7. Samenwerking met andere scholen 

De 3 instellingen van BuSO Spermalie (Secundaire School Spermalie, Spermalie Secundaire School en 

Spermalie Secundair Onderwijs) vallen onder hetzelfde schoolbestuur en werken samen. Dit houdt in dat 

leerlingen die ingeschreven zijn in de ene instelling, les kunnen krijgen van leraren die verbonden zijn aan 

de andere instelling van hetzelfde schoolbestuur. In onderling overleg bepalen beide scholen dan de 

samenstelling van de klassenraad die de betrokken leerlingen beoordeelt. In elk geval maken de leraren die 

les gegeven hebben stemgerechtigd deel uit van de delibererende klassenraad die een eindbeslissing 

neemt.  

https://de-kade.be/nl/de-kade/onderwijs/buso-spermalie
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De school houdt ook de mogelijkheid open om leerlingen een deel van de vorming te laten volgen in een 

andere school van een ander schoolbestuur. Dat kan ook een school voor gewoon onderwijs zijn. Zo 

kunnen leerlingen o.a. kennismaken met een andere opleiding met het oog op een eventuele 

heroriëntering, enz. 

 

Dergelijke samenwerking tussen scholen is wettelijk aan een aantal voorwaarden verbonden: 

 Uitsluitend het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven, is op die leerling van 
toepassing.  

 Uitsluitend de school waar de leerling is ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor 
evaluatie, studiebekrachtiging en kwaliteitszorg. De leraars van de andere school die aan de leerling 
les geven: 
o maken stemgerechtigd deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval de scholen tot 

hetzelfde schoolbestuur behoren; 
o Maken raadgevend deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval de scholen niet tot 

hetzelfde schoolbestuur behoren. 

 De samenwerking tussen de scholen wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst  
o de invulling van de samenwerking; 
o de looptijd van de samenwerking; 
o duidelijke afspraken over de evaluatie en kwaliteitszorg. 

 
De leerling van het buitengewoon onderwijs kan maximaal halftijds een deel van de vorming bijwonen in het 

gewoon onderwijs, dit wil zeggen maximaal voor de helft van de wekelijkse lesuren van het 

structuuronderdeel van het buitengewoon onderwijs waarvoor hij is ingeschreven. 

Deze regeling is voor een leerling van het buitengewoon secundair onderwijs gedurende hetzelfde schooljaar 

niet combineerbaar met de lesbijwoning in een andere school van buitengewoon secundair onderwijs. 
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Deel II-2 Afspraken en regels  
 

1. Aanwezigheid 

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni 

deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Dat kon je al lezen in de 

engagementsverklaring (deel I-2) die je ouders ondertekend hebben. Als meerderjarige leerling ben je hier 

ook zelf verantwoordelijk voor.  

Buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in 

beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat 

je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. 

Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende 

activiteiten of dat je te laat komt. Verder in dit deel van het schoolreglement kun je lezen wanneer je 

gewettigd afwezig kunt zijn. Alle andere afwezigheden zijn ongewettigde afwezigheden, tenzij de afwezigheid 

uitdrukkelijk en op voorhand door de directie werd goedgekeurd.  

Wanneer je een praktisch rijexamen moet afleggen (ook een herkansing) of je voorlopig rijbewijs moet 

ophalen mag je dit niet plannen tijdens de lesuren. Doe je dit toch, dan zal de school dit beschouwen als een 

onwettige afwezigheid. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten waarvoor ook de mogelijkheid bestaat om deze 

buiten schooltijd te plannen (consultatie dokter, tandarts…).  

2. Afwezigheid 

Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan 

buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. 

Tenzij bij overmacht verwittigen je ouders (of jij zelf als je meerderjarig bent) de school op voorhand. Elke 

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

documenten binnenbrengt. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school 

nodig.  

2.1  Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast 

Je ouders (of jij als je meerderjarig bent) moeten steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent, 

ook als je afwezig bent op je stage. Ben je een leerling in dagopvang of in verblijf, dan verwittigen je ouders 

ook het MFC.   

Indien ze vooraf weten wanneer je afwezig zult zijn (bv. bij een huwelijk), dan brengen ze de school en 

(voor leerlingen in dagopvang of in verblijf) het MFC Spermalie/ Het Anker vooraf op de hoogte.  

Indien je meerderjarig bent, ben je hier ook zelf verantwoordelijk voor.  

Bij een onvoorziene afwezigheid verwittigen je ouders de school EN (voor leerlingen in dagopvang of in 

verblijf) het MFC zo snel mogelijk op dezelfde dag: 

 op de eerste dag van een schoolweek (doorgaans een maandag) vóór 11 uur;  

 op andere dagen vóór 9 uur. 
Dit kan telefonisch: 

Campus Spermalie: 

- School: 050/ 47.19.85 vanaf 7u45  
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- MFC Spermalie: 050/34.03.41 

- MFC Het Anker: 050/39.09.35 

- Stapsteen 1: 050/81.12.61 

- Stapsteen 2: 050/81.12.62 
  

Campus De Polder 

- School: 050/69.26.24 vanaf 8u  

- MFC Spermalie: 050/34.03.41. 

- MFC Het Anker: 050/39.09.35. 

- Stapsteen 1: 050/81.12.61 

- Stapsteen 2: 050/81.12.62 
 

Indien je meerderjarig bent, ben je hier ook zelf verantwoordelijk voor.  

Elke afwezigheid moet verantwoord worden met een relevant document (ziektebriefje van de dokter, 

ziektebriefje van de ouders (maximum 4 maal), huwelijksaankondiging, overlijdensbericht, attest van de 

rechtbank…).  

Ouders kunnen dus alleen in geval van ziekte (4 maal) zelf een briefje schrijven. Familiale omstandigheden 

worden verantwoord met relevante documenten (uitnodiging, aankondiging, …). Een afwezigheid om een 

andere reden dan ziekte of een familiale omstandigheid vraag je op voorhand aan bij de directeur. Je krijgt 

dan al dan niet de toestemming om afwezig te zijn. Ben je afwezig zonder voorafgaande toestemming, dan 

wordt dit beschouwd als spijbelen en wordt dit geregistreerd als onwettige afwezigheid.  

Je geeft het verantwoordingsstuk, indien mogelijk op voorhand en zo niet onmiddellijk na de afwezigheid, af 

in het secretariaat van de school. 

Bij dixit-attesten of andere vormen van twijfelachtige (ziekte) verklaringen kan de school voor verdere 

opvolging contact opnemen met de CLB-arts. 

2.2 Je bent ziek 

2.2.1 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. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.   

- Als bijlage bij het schoolreglement ontvangen ouders 4 strookjes die hiervoor kunnen gebruikt worden. 
Let wel, deze strookjes gelden enkel voor een korte afwezigheid wegens ziekte. Voor een afwezigheid 
wegens familiale redenen (huwelijk, begrafenis…) wordt een bewijsstuk gevraagd die met de gebeurtenis 
verband houdt (huwelijksaankondiging, overlijdensbericht…)  

- Een medisch attest is nodig: 

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

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

 als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.  

 als je afwezig bent op stage. 

2.2.2 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”);  
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 de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; 

 de begin- of einddatum is vervalst;  

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

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

2.2.3 Wanneer lever je een medisch attest in?  

- Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je langer 
dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) 
bezorgen, dus vóór je terugkomt.  

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

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

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

oefeningen, dan moet je aan je arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en 

sportactiviteiten op school” vragen. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en 

niet kan in de lessen.   

 

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kunt 

volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast 

lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zult volgen ofwel de lessen 

lichamelijke opvoeding op een andere manier zult benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma 

maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast 

lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze 

maatregel is geen recht.  

2.2.5 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 lesactiviteiten je tijdens die uren krijgt. Indien van 

toepassing is er een nauwe samenwerking is tussen de betrokken vakleerkracht en de leerkracht 

verantwoordelijk voor TOAH.  TOAH is gratis.   

De voorwaarden voor TOAH verschillen naargelang het gaat om: 

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

 of: een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte.  

2.2.5.1 TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een 

ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie 
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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.  

2.2.5.2 TOAH bij een chronische ziekte 

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. 

 De CLB-arts volgt op in welke mate de eventuele afwezigheden gelinkt zijn aan de chronische ziekte  
 

Organisatie: 

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

 TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd.  
Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren 

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

Als je aan de 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 schoolweek die volgt op de week waarin we 

je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

Onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Als je op minder dan 20 km van de school verblijft, heb je 

recht op TOAH. Woon je verder dan die 20 km, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis voorzien 

wanneer dit haalbaar is om te organiseren. 

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

2.2.6 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.  
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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 kun je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op die optie 

wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 

2.3 Andere redenen voor afwezigheid  

  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 ons dan vooraf één van de volgende 

documenten: (een kopie van een) overlijdensbericht of –brief, of (een kopie van) een 

huwelijksaankondiging of -brief.  

 Je bent (top)sporter 

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig 

blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor het 

volgen van wekelijkse trainingen.  

Als je een topsportstatuut F hebt, en je zit in de eerste graad, dan kun 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. 

Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating 

krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende 

sportfederatie. 

 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. Er geldt echter steeds een maximum van 90 halve lesdagen per 

schooljaar. 

 Je bent zwanger 

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

afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De 

schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor 

tijdelijk onderwijs aan huis  en synchroon onderwijs internetonderwijs (zie punt 7.2.2.6). 

 Je bent afwezig om één van de volgende redenen 

- je moet voor een rechtbank verschijnen;  

- de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;  

- 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 en 
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schriftelijk melden aan de school. Indien je meerderjarig bent, ben je hier zelf 
verantwoordelijk voor. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:  

o ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);  
o ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), 

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

o ben je orthodox: (enkel voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet 
samenvalt met het katholieke feest): paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en 
Pinksteren (1 dag). 

2.4 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn 

Voor alle afwezigheden die hierboven niet vermeld werden (bv. persoonlijke redenen, 

schoolvervangende projecten…), heb je op voorhand de toestemming van de school nodig. Je hebt dus 

geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de 

school gevraagd verantwoordingsstuk (bv. een verklaring van je ouders) binnenbrengen.  Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste leerstof.  

Samengevat:  

REDEN PERIODE SOORT BEWIJS 

ziekte of 

ongeval 

maximum 3 opeenvolgende dagen (= korte 

afwezigheid) 

verklaring van je ouders (max. 4 x per jaar) 

met datum en ondertekend 

élke afwezigheid na 4 verklaringen van je 

ouders 

medisch attest 

4 of meer opeenvolgende dagen  

(= lange afwezigheid) 

medisch attest 

proefwerkenperiode, GIP (zelfs voor een 

halve dag!) 

medisch attest  

 

2.5 Spijbelen kan niet 

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en 

schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf 

echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wie spijbelt, krijgt een individuele 

stiptheidsovereenkomst. Daarin staan de afspraken die de school met je maakt en de maatregelen die de 

school neemt indien je spijbelt. We rekenen op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning 

om je spijbelgedrag aan te pakken.  

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, 

bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je 

bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar 

het Ministerie van Onderwijs en Vorming.  
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De school is verplicht om het CLB in te schakelen en een begeleidingsdossier op te maken voor jongeren die 

problematisch afwezig zijn, d.i. vanaf 5 halve dagen problematisch verlet. 

 

O.a. rond het problematisch spijbelen heeft de school, net zoals andere Brugse scholen, een 

samenwerkingsprotocol afgesloten met de Politiezone Brugge, het parket Brugge, de CLB’s en het 

Stadsbestuur Brugge. (“Protocol van 15 september 2016 rond de aanpak van illegale middelen, spijbelen en 

andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving”). Een kopie van dit protocol kun je bij eenvoudige aanvraag 

verkrijgen op school en is ook terug te vinden op de website www.de-kade.be. 

 

3. Stiptheid 

Zorg ervoor dat je steeds op tijd op school bent. Vertrek daarom tijdig van huis. Wie te laat komt, stoort de 

les en mist lessen.  

Wanneer je te laat komt, moet je dit steeds kunnen rechtvaardigen door een ondertekende verklaring van 

je ouders of een aanvaardbare uitleg (treinvertraging, enz.).   Indien nodig, zal een 

secretariaatsmedewerker je ouders hierover contacteren. Kom je te laat op school, dan ga je eerst naar het 

secretariaat om je aan te melden en de reden op te geven.  

Die reden schrijft één van de secretariaatsmedewerkers in je schoolagenda (leerlingen van de 1ste graad). 

Wanneer je in de klas komt, leg je je agenda eerst aan de leraar voor.  

Wanneer je tijdens de lessen naar de medische dienst moet, breng je steeds een briefje mee met het 

tijdstip waarop je de dienst weer verlaten hebt. 

Zonder geschreven toestemming van de directeur mag je de school niet verlaten. 

 

4. Persoonlijke documenten en materialen 

4.1 De schoolagenda 

- De digitale of papieren schoolagenda, Smartschool, het programmaboek en het heen-en-weer-schriftje 
zijn verschillende mogelijkheden om het contact tussen de school en thuis vorm te geven.  

- Voor leerlingen die een papieren agenda hebben, gelden volgende aandachtspunten: 

- je bent verplicht om je schoolagenda in elke les mee te hebben. 

- Je zorgt dat je schoolagenda netjes blijft. 

- Op aanwijzing van de leraar vul je je schoolagenda duidelijk en net in. 

- De leraar, directeur, een leefgroepsbegeleider, enz. kunnen ook iets in je agenda opschrijven. 

- Elke week ziet de klassenleraar je schoolagenda na en beoordeelt of die in orde is. 
 
OV1 SensorischPlus (De Steiger)  maakt doorgaans geen gebruik van een formele schoolagenda.  We hechten echter 

veel belang aan een rechtstreekse communicatie tussen klas en ouders. Bij het begin van het schooljaar worden hierover 

afspraken gemaakt en worden contactgegevens doorgegeven.  
 
 

4.1 Bewaren van werkstukken en portfolio. 

Bepaalde werkstukken worden in de klas bewaard, andere krijgen leerlingen mee naar huis. Van de 

werkstukken die meegenomen worden naar huis wordt de kostprijs aan materialen via de factuur geregeld. 

http://www.de-kade.be/
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(zie bijdrageregeling). De school bewaard een kopie van de portfolio’s. Er zijn geen wettelijke verplichtingen 

om werkstukken of bepaalde documenten van voorgaande schooljaar thuis te archiveren. 

 

4.2 Apparatuur 

 In elke klas staat heel wat dure apparatuur, waarvan je in de les gebruik maakt: computer, printer, 
brailleleesregel, TV- leesloep, enz.  Draag er goed zorg voor en ga er voorzichtig mee om. Wie opzettelijk 
iets beschadigt, draait voor de kosten op.   
 Je gebruikt altijd je eigen apparatuur, nooit dat van een andere leerling. Is er iets defect, dan verwittig 
je zo snel mogelijk de leerkracht.  

 

O.a. de volgende regels gelden voor elke leerling die op apparatuur (PC, laptop,…) werkt in de klas: 

 je start de computer op de juiste manier op en je sluit op de juiste manier af; 

 je slaat documenten, enz. altijd correct op; 

 je mag geen programma’s of bestanden op de computer zetten zonder goedkeuring van de leraar; 

 je verandert niets aan de instellingen van de schoolPC (geen ander bureaublad, geen andere 
schermbeveiliging, enz.); 

 je meldt defecten onmiddellijk aan de leerkracht; 

 enz. 
 

Wanneer je op het internet surft, let je op het volgende: 

 je surft enkel naar de toegelaten websites op het internet; 

 je doet geen onwettige dingen op het internet; 

 je geeft geen nummers van betaalkaarten door; 

 je gebruikt geen onbeleefde taal tijdens het chatten (chatten kan enkel met toestemming van de 
leerkracht);  

 enz. 
 

Nog meer afspraken, in het bijzonder in verband met het gebruik van de eigen laptop, vinden de leerlingen 

in de laptopbrochure (raadpleegbaar via Smartschool of opvraagbaar via het secretariaat van de school). 

Indien je hoorapparaten draagt, moeten deze steeds in orde zijn. Zorg ervoor dat je de batterijen regelmatig 

oplaadt of vernieuwt. Enkel zo kun je de lessen goed volgen.  

 

5. Leerlingenbegeleiding 

5.1 Leerlingenbegeleiding op school 

Als school investeren we in kwaliteitsvolle begeleiding voor elke leerling. Dit houdt o.a. studiebegeleiding 

en studie-oriëntering in, maar ook het waken over en bevorderen van het welzijn van elke leerling. 

Dit doen we o.a. via:  

 de wekelijkse begeleidende klassenraden 

 de individuele leerlingenbesprekingen  

 de oriënterende klassenraden 

 het coachen van elke individuele leerling (een vakleraar volgt de leerling op schools vlak nauw op) 
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 de individuele trajectbegeleiding door de trajectbegeleider onderwijs (voor de externe leerlingen) in 
samenwerking met de trajectbegeleider zorg en gezinswerkers (voor de leerlingen in dagopvang en 
in verblijf) 

 de volgleerzorgbegeleider 

 de bespreking van portfolio’s  

 de algemene en individuele oudercontacten  
 
In onze school draagt iedereen hierin verantwoordelijkheid, bepaalde medewerkers in de school hebben een 
specifieke rol en verantwoordelijkheid 
 

 De klassenleraar: In het begin van het schooljaar verneem je wie je klassenleraar is. Dit is één 

van je leraars die verantwoordelijk is voor de klasgroep. Hij of zij volgt de klas van zeer nabij 

op.  

 De coach: Je krijgt ook een coach. Dat is doorgaans een leraar van wie je les krijgt. Bij hem of 

haar kun je altijd terecht voor ondersteuning in verband met de school. Hij/zij helpt je op 

weg om te studeren (met een studieplanning bv.), ondersteunt je bij het opmaken van een 

planning of bij je organisatie in het algemeen, verheldert zaken die voor jou niet duidelijk 

zijn, enz.   

 De begeleidende klassenraad: Op onze school word je als leerling heel goed gevolgd. Elke 

week is er klassenraad. Doorgaans zijn alle leraren, samen met een coördinator, 

trajectbegeleider onderwijs, de leerzorgbegeleider, interne ondersteuner, …  hierop 

aanwezig.  Net zoals de medewerkers van CLB kunnen de trajectbegeleiders zorg, 

gezinswerkers en therapeuten van het MFC ook op de klassenraad uitgenodigd worden.  

De klassenraad vindt gewoonlijk plaats op maandagmorgen van 8u.30 tot 10u.10 per 

pedagogische eenheid. Daarbovenop kan de klassenraad, indien nodig, ook op andere 

tijdstippen samenkomen.  Op de klassenraad worden de vorderingen, de resultaten, het 

werk, het gedrag, de studie- oriëntering, enz. van de leerlingen besproken.  De bevindingen, 

conclusies en mogelijke interventies of acties van de klassenraden worden opgenomen in het 

handelingsplan/leerlingendossier dat kan ingezien worden door elk personeelslid dat met de 

leerling werkt. 

 

 

5.2 Samenwerking met het 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  

Sint-Maartensbilk 2 

8000 Brugge 

telefoon 050 440 220 

E-mail: brugge@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 

mailto:brugge@vrijclbdehavens.be
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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 ouder en/of de leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je 

wordt nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding.  

Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: 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 is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het dossier van 

de leerling te bezorgen 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.  

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 website 

www.vrijclbdehavens.be  en www.vrijclb.be . 

  

http://www.vrijclbdehavens.be/
http://www.vrijclb.be/
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Deel II-3: Studiereglement OV1-OV2 
 

1. Evalueren,  Rapporteren en Portfolio  

De leerkrachten van de school evalueren op regelmatige basis de leervorderingen van hun leerlingen.  

Een leerkracht rapporteert via verschillende communicatiekanalen regelmatig over de lesactiviteiten: wat 

liep goed, wat zijn ontwikkelpunten.   

Daarnaast heeft elke leerling een portfolio. Deze portfolio is een doelgerichte verzameling van het werk 
van een leerling waarin zijn inspanningen, vooruitgang, interesses en verwezenlijkingen aangetoond en 
gerapporteerd worden. Een portfolio is een soort verzamelmap waarin de leerlingen een selectie van hun 
werkstukken bewaren en voorzien van commentaar.  

Elke leerling stelt zelf – in samenspraak met de leerkracht- zijn eigen portfolio samen. De portfolio wordt 
twee of driemaal per schooljaar opgemaakt. 

2. Beleid ivm praktijkles op verplaatsing (POV),  stages en Sociaal 

Maatschappelijke training (SMT)  

2.1 Les op verplaatsing  

Voor bepaalde lesactiviteiten is de voor handen zijnde infrastructuur of de context op school niet toereikend. 
In dat geval kunnen de lessen op een andere plaats georganiseerd worden. De school stelt in dit geval een 
overeenkomst met een andere organisatie op.   

2.2 Stage - Algemene afspraken 

Leerlingen van opleidingsvorm 2 heb een stage in Fase 2, binnen de decretale bepalingen. We organiseren 

de stages van het 2de leerjaar in fase 2. Minstens 1 stageperiode wordt georganiseerd in een 

maatwerkbedrijf of een maatwerkafdeling binnen een bedrijf.  

Het maximum aantal dagen stage wordt door de overheid bepaald.  

Stage kan op een vaste dag per week of in periodes van aaneensluitende dagen georganiseerd worden. 

Leerlingen OV2 kunnen in het laatste schooljaar voor hun afstuderen een alternerende vorm van stage 

lopen. 

Op beslissing van de klassenraad kan voor een leerling van opleidingsvorm 1 stage georganiseerd worden, 

die aan bepaalde evaluatiecriteria moet voldoen.  

 
Voor elke stage maakt de stagebegeleider het stagecontract op. In bijlage van het contract wordt een 
werkpostfiche en een risico- analyse toegevoegd. (niet voor erkende voorzieningen zoals dagcentrum, 
beschutte werkplaats, …).  
Het contract wordt ondertekend door ouders/leerling/voogd, de school en de werkplaats.  
Voor de start krijgt de stageplaats een omschrijving van de leerlingen en enkele belangrijke aandachtspunten 
(aanpak) op papier.  
Bij afwezigheid of wanneer de leerling dreigt te laat te komen:  

- De leerling verwittigt de stageplaats.  
- De leerling verwittigt de stagebegeleider.  

Leerlingen kopen zelf veiligheidsschoenen en werkhandschoenen  
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Alle documenten van SMT, POV en stage worden op school (in het stagedossier) bewaard   
De leerling zorgt zelf voor de verplaatsing naar en van de stageplaats.  
Bij vragen rond veiligheid kun je steeds terecht bij de preventieadviseur van de school.  
Stages en praktijklessen op verplaatsing hebben steeds voorrang op andere activiteiten (leeruitstap, 
evaluatiedagen, enz.).   
Wanneer er geen stage mogelijkheid is omwille van bv. technische werkloosheid of andere omstandigheden 
binnen de stageplaats, dan komt de leerling naar school.    
Tijdens de vrije dagen voor de leerlingen (pedagogische studiedag, vrije dag, enz.), gaat de stage niet door.  
 

2.1 Sociaal-maatschappelijke training (SMT) (OV1)  

Het doel van SMT is de leerling voor te bereiden op het einde van hun schoolloopbaan en de transitie te 

maken van school naar de omgeving waarin ze als volwassene zullen participeren. De minimumleeftijd 

waarop SMT kan georganiseerd worden en het maximum aantal daten SMT er per schooljaar kan 

georganiseerd worden, wordt door de overheid vastgelegd. 

Voor leerlingen die zich voorbereiden op vrijwilligerswerk of een andere vorm van actieve participatie in 

een werkomgeving is de focus van SMT het kennismaken met een werksituatie, de interesse van de leerling 

aftasten en vaardigheden observeren en in de mate van het mogelijke te ontwikkelen.  

Voor leerlingen die zich voorbereiden op wonen en leven in een beschermde omgeving ligt de nadruk 

eerder op de transitie van de verworven vaardigheden en ontwikkelde interesse naar een nieuwe context.  

 

3. Beleid inzake buitenschoolse activiteiten  

De school organiseert tijdens het schooljaar verschillende buitenschoolse activiteiten. Zo krijgen de 
leerlingen de kans om ook buiten het klaslokaal en de schoolmuren kennis op te doen, vaardigheden aan te 
leren en in te oefenen. Gezien deze activiteiten georganiseerd worden tijdens schooltijd en kaderen in het 
ontwikkelen van bepaalde competenties en vaardigheden (ontwikkelingsdoelen), zijn deze 
activiteiten verplicht.   
Over leeruitstappen die een invloed hebben op het normale dagverloop krijgen de ouders vooraf een brief 
via Smartschool en/of worden via de schoolagenda van de leerling op de hoogte gebracht. Andere, kleine 
buitenschoolse activiteiten die binnen het normale verloop van de lessen plaats vinden, worden alleen met 
de leerlingen binnen de lesactiviteiten in de klas voorbereid  (bv bezoek aan de bib, verkenning in de nabije 
omgeving van de school, …)   
   
Voor bepaalde groepen kan een  meerdaagse (buitenlandse) schoolreis georganiseerd worden. Deze 
meerdaagse schoolreis wordt tijdens schooltijd georganiseerd en is bijgevolg een activiteit waar iedereen 
aan deelneemt.   
Wanneer in de afdeling meerdere buitenlands reizen georganiseerd worden, dan kunnen leerlingen 
maximaal 2 keer meegaan op buitenlandse schoolreis.   
Leerlingen die een gegronde reden hebben om niet deel te nemen, leggen deze reden eerst voor aan de 
directeur. Indien de uitzondering toegestaan wordt, zullen deze leerlingen op een pedagogisch verantwoorde 
manier binnen de instelling worden opgevangen (vrijstelling van school is niet toegestaan!), wat betekent 
dat voor hen activiteiten worden opgezet die aansluiten bij de aanpak van de buitenschoolse activiteit. Over 
de gegronde reden beslist de directeur.  
De school kan ook, op basis van een uitgewerkt individueel dossier met gegronde argumenten, beslissen om 
een leerling niet te laten deelnemen aan de buitenlandse schoolreis.    
  
 

4. Oudercontacten 
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Op het einde van een periode zijn er oudercontacten gepland. Je ouders krijgen op voorhand bericht over 

het precieze moment (zie ook de kalender achteraan in dit schoolreglement). Tijdens deze oudercontacten 

wordt de rapportering in de Portfolio besproken. De directeur, de leerkrachten, de leerzorgbegeleiders, de 

trajectbegeleiders onderwijs, de CLB- medewerker (op vraag), enz. zijn dan aanwezig. 

Daarnaast kan de school, naargelang de noodzaak, ook tussentijdse oudercontacten organiseren. 

Je ouders hoeven echter niet te wachten tot deze vaste momenten. Ze zijn steeds welkom op school voor 

een gesprek. Een afspraak met de trajectbegeleider onderwijs of de directeur volstaat. 

 

 

5. De evaluatie op het einde van het schooljaar (OV1-OV2) 

5.1  Hoe werkt een klassenraad? 

De klassenraad is verantwoordelijk voor het selecteren en handelingsplanmatig realiseren van de 

ontwikkelingsdoelen. 

In OV2 beslist de klassenraad wanneer een leerling kan overgaan van fase 1 naar fase 2, en beslist wanneer 

het attest ‘maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en 

tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning’ kan uitgereikt worden.  

In OV1 beslist de klassenraad aan het einde van de schoolloopbaan of een ‘Attest maatschappelijk 

functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met 

ondersteuning  dan wel een ‘Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met 

ondersteuning’ uitgereikt wordt. 

5.2 Betwisting van de beslissing van de klassenraad 

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een goed doordachte 

evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door jou of je ouders 

worden aangevochten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige studiebewijs hebt gekregen. Mocht dit 

bij jou het geval zijn, dan geldt het volgende:  

 je bent minderjarig: je ouders dienen de volgende stappen te zetten. 

 je bent meerderjarig: enkel jijzelf (dus niet je ouders) kunt de volgende stappen zetten. M.a.w. enkel 
jijzelf als meerderjarige leerling kunt een ontvankelijk beroep indienen. 

Let op: 

 In de teksten dien je, indien je meerderjarig bent, ‘je ouders’ te vervangen door ‘jijzelf’. Dit houdt in dat 
jij als meerderjarige leerling zelf de nodige stappen dient te zetten.  

 Wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle werkdagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

5.3 Persoonlijk gesprek 

Op het oudercontact krijgen je ouders je rapport. Indien je ouders niet aanwezig waren, geven we het rapport 

de volgende dag aan jou af tijdens het leerlingencontact, ongeacht of je meerderjarig bent of niet. Indien je 

nog geen 18 jaar oud bent, verwacht de school steeds een door je ouders ondertekend exemplaar terug. Pas 

als het niet anders kan, stuurt de school het  rapport naar je thuis op. De portkosten komen dan op de factuur. 
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Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad 

(meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. 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 vinden jullie in de jaarkalender in deel III.  

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te 

lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school met de beslissing wordt ontvangen. Je wordt geacht 

de aangetekende brief de derde dag na verzending te hebben ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 

zowel van de verzending als van de ontvangst. 

Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Je ouders vragen dit schriftelijk (bv. via 

mail,….) bij de directeur aan. Je ouders krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt 

ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. 

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

vraag ingaan. 

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad 

verduidelijkt aan de 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 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. 

5.4  Betwisting blijft bestaan 

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen je ouders in een volgende fase met een 

aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: 

dr. Lieve Standaert 

Voorzitter vzw De Kade  

p/a  vzw De Kade 

Potterierei 42,  8000 Brugge 

 

Die brief versturen je ouders ten laatste de derde dag* nadat aan jullie/ jou:  

 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). 
 



 
 
 

 36 van 72 

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. 

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

moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

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

 het beroep is per aangetekende brief verstuurd; 

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 een meerderjarige leerling dient zelf beroep aan te tekenen. 
 

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. 

5.5 Beroepscommissie 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 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. De voorzitter van de 
beroepscommissie is iemand die niet aan de school of het schoolbestuur verbonden is. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van je ouders 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 hierboven vermeld. 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 evenveel stemmen als de groep van 

mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij 

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. 

Als je op het einde van een 1ste leerjaar van de graad een attest van lesbijwoning als regelmatige leerling hebt 

gekregen, kan het zijn dat je bij school- of studieverandering toch een oriënteringsattest krijgt van de 

delibererende klassenraad van dat 1ste leerjaar. Als je ouders die beslissing betwisten, wordt de hele 

procedure afgerond binnen de 20 dagen. 
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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! In elk geval streven we 

ernaar om de evolutie van je resultaten samen met jou en je ouders tijdens het schooljaar goed op te 

volgen en te evalueren, zodat jullie de beslissingen die de klassenraad op het einde van een schooljaar 

neemt als logisch ervaren
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Deel II-4: LEEFREGELS en AFSPRAKEN 
 

1. Inspraak  

1.1  De ouderwerking 

De ouders zijn voor onze school heel belangrijke partners. In de ouderwerking werken zij samen mee om van 

de school een kwaliteitsvolle, prettige opvoedings- en leefgemeenschap te maken.  

1.2 De schoolraad 

In de schoolraad zetelt een evenredige vertegenwoordiging van ouders, personeel, leden van de lokale 

gemeenschap (uit Brugge en omgeving) en - in OV4 - de leerlingen. In onze school worden de leerlingen 

betrokken bij de besluitvorming via de verslaggeving en de agenda van de leerlingenraad. De directeur zetelt 

van rechtswege met adviserende stem in de schoolraad.  

De schoolraad heeft de bevoegdheid om te overleggen. De raad kan met het schoolbestuur overleggen over 

o.a.: het studieaanbod, de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties, 

opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer, het nascholingsbeleid, enz. 

De schoolraad kan met het schoolbestuur overleggen over: het schoolreglement, de lijst van bijdragen die 

aan de ouders kunnen worden gevraagd, het contract met het CLB, het veiligheidsbeleid op school, de duur 

en het tijdstip van de stageactiviteiten, enz.  

1.3 De leerlingenraad 

Op regelmatige tijdstippen komt de leerlingenraad samen. De vertegenwoordigers worden aangeduid door 

verkiezingen. Elke klas kiest één afgevaardigde. De leerlingenraad wordt begeleid door enkele leerkrachten 

van de afdeling. De agenda van de leerlingenraad wordt in samenspraak met de directeur en de begeleidende 

leraren bepaald. 

De voorstellen van de leerlingenraad worden aan de directeur voorgelegd. In het klassenuur bespreekt de 

klassenleraar het verslag van de leerlingenraad.  Zo leren de leerlingen vaardigheden aan als 

luisterbereidheid, spreekvaardigheid, organisatie, naleven van afspraken, enz. De leerlingen worden ook 

vertegenwoordigd in de schoolraad (via verslaggeving).  

 

2. Kledij en voorkomen 

Op onze school is er geen uniform. Toch leggen we regels op i.v.m. kledij. De school verwacht dat je deze 

regels goed opvolgt. Er is een verschil tussen vrijetijdskledij en schoolkledij. Schoolkledij draag je tijdens de 

schooluren. Vrijetijdskledij (bv. joggingkledij, sportkledij, feestkledij, enz.) draag je buiten deze uren. Je 

voorkomen en kledij zijn steeds verzorgd. Je draagt nette (geen gescheurde, uitgerafelde of vuile) kleren: een 

proper T-shirt, blouse, hemd, trui, enz. met een nette broek of rok en goede, propere schoenen. Je zorgt 

ervoor dat je kledij fris geurt en je trekt tijdig verse kleren aan. De leerkracht stuurt leerlingen die niet in orde 

zijn met bovenstaande voorschriften meteen door naar de directeur. De leerling meldt zich hiertoe eerst aan 

in het secretariaat. Wie zich niet aan deze regels houdt, kan gesanctioneerd worden. Enkel met een grondige 

reden en slechts na de uitdrukkelijke toestemming van de directeur kunnen leerlingen van de kledingregels 

afwijken. 

2.1 Kledij  
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2.1.1 Dagelijkse schoolkledij 

- We verwachten gesloten schoenen, sandalen of laarzen. Stevige en propere sportschoenen zijn ook 
toegestaan. Dit zijn andere dan de schoenen die je aanhebt in de lessen lichamelijke opvoeding (zie 
verder). Je veters moeten ook steeds dichtgeknoopt zijn. Strandslippers, pantoffels, … kunnen o.a. 
om veiligheidsredenen niet.  

- Je draagt tijdens de schooluren een nette lange of (wanneer het wat warmer wordt) korte broek. Je 
draagt geen afzakkende broeken waardoor ondergoed zichtbaar wordt. Leerlingen die een rok 
dragen, zorgen ervoor dat die niet te kort is. Diepe decolletés, minirokjes of zwemshorts zijn niet 
toegelaten. Wij verwachten een deftig voorkomen, dus geen blote buiken, spaghettibandjes of 
bijvoorbeeld onderbroeken die zichtbaar zijn boven de broeken. 

- T-shirts, polo’s, hemden en blouses of andere bovenkledij die de buik bloot laten zijn niet toegestaan, 
evenals T-shirts met fijne schouderbandjes (spaghettibandjes) of blote rug. Leerlingen letten erop 
dat de halsuitsnijding niet te diep is.  

- We laten volgende kledij niet toe op school:  
o Militaire kledij of kledij die sterk op militaire kledij lijkt. 
o Kledij met agressieve, gender-onvriendelijke, uitdagende, schunnige, aanstootgevende, 

racistische of beledigende opschriften, afbeeldingen of symbolen (bv. scheldwoorden, vulgaire 
taal, doodshoofden, wapens, …). 

o Kledij met kettingen 
o In de schoolgebouwen is het dragen van hoofddeksels (petten, hoofddoeken…) niet toegelaten. 

Sjaals, handschoenen en jassen doe je af tijdens de lessen. 
 

Bij elke onduidelijkheid beslist de directeur of zijn afgevaardigde. 

2.1.2 Kledij in de lessen lichamelijke opvoeding 

 Je draagt een T-shirt met het logo van De Kade, een donkerblauwe korte broek en sportschoenen 
(dit zijn andere schoenen dan de schoenen die je elke dag aanhebt). 

 Je naamtekent je sportkledij en je sporttas of sportzak. 

2.1.3 Kledij in de praktijklessen 

 Je bent verplicht om aangepaste, propere werkkledij (een eigen overall en waar nodig (eigen) 
veiligheidskledij) te dragen tijdens de praktijklessen. 

 Draag geen loszittende, gescheurde of half dichtgeknoopte kledij; dit kan gevaarlijk zijn bij het 
werken met machines. 

 Tijdens de praktijklessen moet lang haar altijd vast zitten met een elastiek of speld en draag je een 
(eigen) schort.  

 Je mag omwille van veiligheidsredenen geen juwelen (kettingen, armbanden, enz.) dragen tijdens de 
praktijklessen! 

 Het is verboden om je werkkledij aan te hebben tijdens de andere lessen. 

2.1.4 Piercings en tatoeages 

 Piercings: oorpiercings en een kleine neuspiercing zijn toegestaan. 
 Tatoeages zijn toegestaan, tatoeages met agressieve slogans moeten bedekt worden. 
 Bij elke onduidelijkheid hierover beslist de directeur. 
 Op stageplaatsen en lesplaatsen POV moeten de geldende regels van het bedrijf gevolgd worden. 

2.1.5  Haardracht en hygiëne 
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 Je kapsel of haardracht is steeds verzorgd. Opvallende kapsels zoals ‘hanenkammen’, fel  gekleurde 
haren, enz. zijn niet toegelaten.  

 Is je haar te lang, waardoor je onverzorgd overkomt of vormt je lange haar een probleem in o.a. de 
keuken (omwille van de hygiëne of de veiligheid) of een andere werkplaats (omwille van de 
veiligheid), dan kan de leraar of de directeur je opleggen om je haar in een staartje te doen of een 
haarband aan te doen. 

 Heb aandacht voor je persoonlijke hygiëne. Doe iets aan mogelijke zweetgeuren (gebruik indien 
nodig een deodorant), was je regelmatig, poets regelmatig je tanden, enz. 

3. Persoonlijke bezittingen  

 

3.1 Gebruik multimediatoestellen door de leerlingen  

In onze school willen we leerlingen verantwoord leren omgaan met nieuwe technologie en nieuwe media 
(gsm’s, tablets, iPods, MP3-spelers, gameconsoles, smartphones, smartwatches, enz.) waarmee je op 
het internet kunt surfen of mobiel kunt bellen. Daarom laten we het gebruik ervan enkel toe onder bepaalde 
voorwaarden. Zo kun je je ook beter concentreren tijdens de schooluren. Hieronder vind je de regels die we 
hanteren.  

 Algemene afspraken  Gebruik op volgende toegelaten tijdstippen:   

o aankomst school tot 8u30  

Uitzondering binnen De Polder, daar geldt: ‘Een smartphone kan meegebracht worden naar 

school. Van zodra je op het schooldomein (de speelplaats) komt, moet je toestel uitgeschakeld 

zijn of op vliegtuigstand staan en uit het zicht opgeborgen worden’.  

o middagpauze (opgelet: niet tijdens de korte voor- en namiddagpauze) 

o met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht tijdens de les 

o tijdens een schooluitstap: volgens de regels die vermeld staan op de brief (mogelijks 

verschillend volgens de aard van de leeruitstap, nodige verplaatsing, …)    

 Op andere momenten staat de smartphone uit of op vliegtuigstand.  

 Het gebruik stoort anderen niet.   

 Er worden geen foto’s / filmpjes gemaakt of gedeeld zonder toestemming.    

 Muziek beluisteren in de klas kan enkel mits toestemming van de leerkracht en via een 

streamingsdienst zonder videobeelden.    

Verder geldt:   

 De leerkracht / het lerarenteam beslist wat wel of niet kan / mag tijdens de les.   

 Problematisch gedrag wordt van kortbij opgevolgd door coach en klassenraad. Op individuele basis 

kunnen verder afspraken / maatregelen genomen worden.   

 De directie beslist in geval van twijfel over de nodige te nemen maatregelen bij ernstig 

overschrijden van de regels.   

 Het is belangrijk dat iedereen weet wat de afspraken zijn en begrijpt waarom deze er zijn, namelijk 

om voor iedereen voldoende rust en een effectieve leeromgeving te verzorgen.  

 
 Tijdens de middagpauze mag je online.  

3.1.1 Wat bij schade of verlies?  

 Je bent zelf verantwoordelijk voor de apparatuur die je meebrengt. De school is niet aansprakelijk 
voor eventuele beschadiging of verlies. Waardevolle voorwerpen, waaronder je smartphone, enz. 

kun je veilig opbergen in je locker.    
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3.1.2 Wat als je je niet aan de regels houdt?  

 Wie betrapt wordt op het ongeoorloofd gebruik van een gsm, tablet... tijdens de schooluren, krijgt 

een sanctie.  
o bij de 1ste keer:  

 in de klas: je bent verplicht om je toestel op de lessenaar van de leerkracht te leggen tot 
het einde van de les  

 op de speelplaats: je bent verplicht om je gsm meteen op vliegtuigstand te zetten.  
o bij herhaling: 

 in de klas en op de speelplaats: je bent verplicht om je gsm (met de simkaart erin) af te 
geven in het secretariaat tot aan de middagpauze of tot het einde van de schooldag, 
uitgezonderd de middagpauze.   

o bij een aanhoudend probleem: 
 je moet je gsm langer dan 1 dag afgeven in het secretariaat.   
 Dit betekent  dat je je toestel op de afgesproken lesdagen ’s ochtends, van zodra je op 

school komt, moet afgeven op het secretariaat (gsm met simkaart erin), ’s middags 
ophalen, ten laatste om 12u55 terug afgeven op het secretariaat en op het einde van de 
lesdag komen afhalen.   

 Hoeveel lesdagen dit voor jou geldt, hangt af van de specifieke situatie en je 
voorgeschiedenis op dit vlak. De school zal de afspraken in een individuele 
overeenkomst noteren en deze ook  aan je ouders meedelen.  

 Voor leerlingen die door een sanctie hun gsm niet bij zich hebben, kan de leerkracht een tablet 
reserveren indien dit nodig is voor het volgen van de lessen.   

 De school zal een ordemaatregel opleggen aan wie weigert om zijn mobiele telefoon, tablet… in het 
secretariaat af te geven. Die ordemaatregel kan bv. een tijdelijke verwijdering uit de les zijn.  Indien 
nodig, starten we een tuchtprocedure op.  

 Bij pestgedrag via sms’jes, Facebook- en andere berichtjes, of op eender welke manier via multimedia 
en sociale media, zal de school de nodige maatregelen nemen. (Zie Deel II-4 alinea 9.3 ‘Pesten en 

geweld’).   
 

3.1.3 Andere afspraken in verband met multimediatoestellen  

 Het nemen van foto’s en het maken van filmpjes op school en die publiceren op het internet is 
verboden. (zie Deel II-4 alinea 8 ‘Privacy’). 

 Je gsm en andere multimediatoestellen laad je in principe niet op tijdens de lesuren!  

3.2 Waardevolle zaken  

 Zoals al gezegd, ben je zelf verantwoordelijk voor de dingen die je meebrengt naar school: geld, 
sieraden, een gsm, een laptop, een tablet, een iPod of andere MP3-speler, spelletjesconsoles zoals 
bv. Nintendo DS, eigen software, eigen apparatuur, enz. Zorg er goed voor zodat je ze niet 

kwijtraakt.   
 Breng ook niet onnodig veel geld mee naar school. Geld waarmee je een uitstap, sportdag, enz. moet 

betalen, geef je zo snel mogelijk af aan de betrokken leerkracht of op het secretariaat.   

 Laat geen waardevolle bezittingen achter in de klas.   
 Diefstal of schade door eigen toedoen worden niet vergoed door de schoolverzekering. Bij 

onvrijwillige schade door derden kan, naargelang het geval, de familiale verzekering van de 

betrokkene(n) aangesproken worden.   

3.3 Eigen spelmateriaal  
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 Spelmateriaal (skateboard, bal, enz.) mag je niet meebrengen van thuis. Je gebruikt steeds de bal, 
enz. van de school.  

 

4. Taal  

De voertaal op school is het Algemeen Nederlands. Het gebruik van dialect of een andere taal in de algemene 
omgang keuren wij af. Zeker tegenover de directeur, leraars, leerzorgbegeleiders, pedagogisch 
verantwoordelijken, het ondersteunend personeel, enz. spreek je steeds Algemeen Nederlands. Pas op die 
manier zul je correct, vlot en ongedwongen Algemeen Nederlands leren spreken, wat van groot belang is, wil 
je een goede indruk maken.   

5. Veiligheid, netheid en gezondheid op school  

5.1 Preventiemaatregelen 

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

samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het 

schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn. Ze 

zijn bovendien in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om het verplicht dragen van veiligheidskledij, het verplicht dragen van een mondmasker of het 

beperken van contacten tussen leerlingen. 

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

5.2 Veiligheid  

 De school zorgt voor jouw veiligheid. Op regelmatige tijdstippen wordt de brandveiligheid, de 
veiligheid in de klassen en de werkplaatsen, enz. onderzocht en indien nodig verbeterd. Tijdens het 
schooljaar worden er brandoefeningen georganiseerd.  

 Het hele schooljaar door doet de school inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op 
te sporen.   

 O.a. in het secretariaat is een EHBO- koffer aanwezig voor lichte verwondingen. Bij ernstiger letsels 
zal de school al het nodige doen om zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.    

 Van jou verwachten we dat je steeds aandacht hebt voor de veiligheidsvoorschriften en dat je zorg 
draagt voor je eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van je medeleerlingen. O.a.:   

o Verplaatsingen op bv. de trap dienen rustig te gebeuren. Rennen is uit den boze!  
o Kom je met de (brom)fiets naar school, dan stap je af aan de rolpoort.  

 Breekmessen, zakmessen, kortom alles wat als steekwapen kan gebruikt worden, mag je niet 
meebrengen naar school.  

 De school kan je boekentas, rugzak, locker, enz. in je bijzijn regelmatig controleren op wapens, drugs, 
verboden middelen, enz.  

 Sowieso zijn alle soorten wapens op school verboden. Wanneer je toch een wapen naar school 
meebrengt wordt de politie onmiddellijk verwittigd.  

 Jij kunt ook zelf actief meehelpen aan de veiligheid van de school! Merk jij ergens een storing op, of 
iets dat kapot of defect is, meld dit dan zo snel mogelijk aan je leerkracht of aan de 
preventieadviseur.  

 In bepaalde leslokalen (sportzaal, atelier, computerklas, enz.) kan een apart reglement van 
toepassing zijn. Ook dit reglement moet je goed naleven.  

 Werk je in een praktijklokaal (bv. keuken, atelier, enz.) dan draag je de voorgeschreven werkkledij. 
Je leeft alle veiligheidsvoorschriften en richtlijnen van de leerkracht na, je draagt de nodige 
beschermingsmiddelen (handschoenen, stofmasker, stofbril, enz.) en je volgt wat op de 
instructiekaarten van de machines staat.  
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 Het niet naleven van de betrokken veiligheidsvoorschriften en reglementen kan leiden tot een orde 
– of tuchtmaatregel.  

 

5.3 Vandalisme  

 Bij vandalisme (het opzettelijk beschadigen van eigendommen van de school, van leerlingen of 
personeelsleden) kan de school steeds een schadevergoeding eisen en een taakstraf (herstelstraf) 
opleggen. Je kan geen beroep doen op de schoolverzekering.  

 Bekladden van deuren, ramen, muren, kleedkamers, enz. wordt ook als vandalisme beschouwd.  
 In ernstige situaties kan vandalisme leiden tot een preventieve schorsing en een tuchtprocedure.  
 Wanneer je opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van andere leerlingen worden de 

betrokken gezinswerkers geïnformeerd en wordt de schadevergoeding in principe tussen de ouders 
geregeld.  

5.4 Netheid en hygiëne  

Het is voor jou prettig om les te volgen in propere schoolgebouwen en nette leslokalen. Jij bent daar mee 
verantwoordelijk voor!   
De klaslokalen moeten netjes gehouden worden. Heb respect voor het meubilair (banken, kastjes, enz.), 
schrijf er niet op of maak geen inkervingen. Schade die door jou toegebracht werd, zal je steeds aangerekend 
worden.  
Wanneer je het klaslokaal verlaat, zorg je dat je bank en je kast er netjes uitzien. Je let erop dat er geen 
boeken, bladen, enz. op de grond blijven liggen. Je schuift je stoel tegen je bank.  
Jassen, petten, enz. worden aan de kapstok gehangen.   
Werp geen papier, kauwgom, enz. op de grond, schrijf niet op de banken, enz.     
Help het milieu een handje, sorteer daarom je afval: papier gooi je in de mand voor het oud papier, PMD- 
afval (plastic, blikjes, drankkartons,..) gooi je in de  PMD- zak op de speelplaats.   
Telkens de leerkracht dit vraagt, ontsmet je je bank, stoel, enz.   

5.5 Gezondheid  

Als school willen wij de leerlingen gezonde gewoonten aanleren. We willen bewust meehelpen om jongeren 
hierin op te voeden door hen te waarschuwen voor de gevaren van overmatig drinken, roken en misbruik 
van geneesmiddelen en drugs. In bepaalde lessen worden deze problemen aangekaart en de thema’s 
hierover uitgediept.   
De leerlingen volgen ook alle richtlijnen om besmetting met het coronavirus te vermijden.  
  
Volgende afspraken gelden:  

5.5.1 Roken   

 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 met inbegrip van de open plaatsen.  
 Ook aan de ingangen van de school (de schoolpoort, het Gotje, ...)  mag je niet roken.   
 Tijdens activiteiten buiten de school (uitstappen, schoolreizen, sportdag, enz.) is het elke dag 

verboden te roken tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ’s avonds.   
 Het bovenhalen en tonen van rookgerei (sigaretten, aanstekers, enz.) is eveneens niet toegestaan.   
 Wij vragen je ook uitdrukkelijk niet te roken in de buurt van de school en op weg van en naar de 

school.  
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 Bij overtredingen van dit rookverbod kan de school je sancties opleggen volgens het herstel- en 
sanctioneringsbeleid. Zie punt 8.4.  

 Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school niet nageleefd wordt, dan kun je eventueel klacht 
indienen bij de onderwijsinspectie.  

5.5.2 Drank en snoep  

 Alcoholische dranken zijn verboden op school.   
 De leerlingen kunnen op school een flesje (spuit)water aankopen. Leerlingen mogen ook water 

meebrengen van thuis, liefst in een hervulbaar flesje.   
 Er is ook een waterfonteintje op de speelplaats.  
 Frisdranken (bv. Aquarius, Fanta, Cola, enz.) en energiedranken (bv. Red Bull, Burn, …) zijn verboden 

op school. De school vindt dat dergelijke dranken door hun hoog gehalte aan calorieën en/of suiker 
en/of cafeïne nadelig zijn voor de gezondheid.   

 Wanneer een personeelslid van de school vaststelt dat een leerling onder invloed is van alcohol of 
teveel energiedrankjes gedronken heeft kan de school ordemaatregelen opleggen (een tijdelijke 
verwijdering uit de lessen/de school, ….).   

 Veel snoepen (snoepjes, chips, chocolade, enz.) is ongezond. Vandaar dat we je vragen om tijdens de 
schooluren niet te snoepen.   

 Chips zijn verboden. Een gezond tussendoortje (fruit o.a.) is veel beter.  

 Je mag geen kauwgom gebruiken in de schoolgebouwen en tijdens de lesuren.  
 Leerkrachten kunnen leerlingen ook op weg van en naar huis hierover aanspreken of kunnen een 

opmerking hierover noteren in de agenda.  
 Bij elke onduidelijkheid beslist de directeur.  

5.5.3 Drugs  

 Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs, zijn door de wet verboden. Ze kunnen 
een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, 
het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. 
Ook leerlingen op één of andere manier aanzetten of aanmoedigen tot het nemen van drugs is 
verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school ter zake een preventiebeleid.   

 Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school, in samenwerking 
met het MFC, op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat de 
school sancties kan nemen, conform het orde- en tuchtreglement. Dit zal onder meer het geval zijn 
wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet 
naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt.  

 O.a. rond het gebruik van drugs heeft de school, net zoals andere Brugse scholen, een 
samenwerkingsprotocol afgesloten met de Politiezone Brugge, het parket Brugge, de CLB’ s en het 
Stadsbestuur Brugge. (“Protocol van 15 september 2008 rond de aanpak van illegale middelen, 
spijbelen en andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving”). Een kopie van dit protocol kun je bij 
eenvoudige aanvraag verkrijgen op school.  

6. Eerste hulp, het gebruik van geneesmiddelen en medische handelingen op 

school  

6.1 Eerste hulp  

 Wanneer een leerling het slachtoffer is van een ongeval op school, dan zal de persoon die op dat 
moment verantwoordelijk is voor de leerling, in samenspraak met de betrokken partijen (directie, 
secretariaat, medische dienst…) de nodige stappen zetten zodat dat de leerling de nodige zorgen 
krijgt. De ouders van de leerling worden ook steeds verwittigd.  
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 Telkens de school eerste hulp verleent, noteert de school dit in een register. Zo wil de school nagaan 
welke ongevallen op school gebeuren, zodat de school de nodige maatregelen kan nemen om die in 
de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens aan de medische 
dienst/de Medisch Directeur van het Begeleidingscentrum overgemaakt.  

 Als een leerling tijdens de praktijkvakken, kantoorvakken of handelsvakken, de praktijklessen op 
verplaatsing, het werkplekleren of de stageactiviteiten het slachtoffer is van een ongeval, dan zal de 
preventieadviseur van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit 
onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.   

  
6.2 Een zieke leerling op school  

 Wanneer een leerling zich ziek of onwel voelt op school, dan laat hij dit meteen weten aan de leraar 
of de persoon die op dat moment verantwoordelijk is voor hem.   

 De verantwoordelijke persoon stuurt de leerling, al of niet onder begeleiding, meteen door naar het 
secretariaat en brengt de secretariaatsmedewerker op de hoogte.   

 De secretariaatsmedewerker beoordeelt dan de ernst van de klachten of symptomen.  
 Bij bepaalde ‘gewone’ klachten of symptomen (hoofdpijn, keelpijn, lichte koorts…) kan de 

secretariaatsmedewerker een bepaald geneesmiddel aanbieden.  
 Volgende medicatie is in het secretariaat voorhanden:   

- Paracetamol 500 mg   
- Hextril spray  

  
 De secretariaatsmedewerkers krijgen jaarlijks vorming over het juiste gebruik van de 

geneesmiddelen die aanwezig zijn in het secretariaat.   
- Paracetamol 500 mg mag toegediend worden bij koorts, lichaamstemperatuur boven 38.5°C en 

bij hoofd- en menstruatiepijn. Het mag maximum 1 maal in 2 uur toegediend worden.  
- Hextril keelspray mag toegediend worden bij hoest en bij keelpijn. Het mag maximum 1 maal in 

2 uur toegediend worden.  
  
 Jaarlijks geven de ouders aan de school de toestemming om één van deze geneesmiddelen in de 

aangegeven dosering aan te bieden, wanneer de omstandigheden dit vereisen. Dit gebeurt door het 
ondertekenen van een bijlage bij het schoolreglement. De secretariaatsmedewerkers houden een 
register bij van de medicatie die gegeven werd.  

 Wanneer de secretariaatsmedewerker oordeelt dat de klachten ernstig genoeg zijn, dan contacteert 
hij de medische dienst van het begeleidingscentrum, wanneer het een leerling betreft in verblijf, in 
dagopvang of van Stapsteen. Hij doet dit ook wanneer hij zich geen oordeel kan vormen over de ernst 
van de klachten.  Het interne telefoonnummer van de medische dienst is 5607. Het 
interne noodnummer van de campus Spermalie is 5912  

 In noodgevallen, verwittigt de school de hulpdiensten.   
 Tijdens de schooluren is er steeds een verpleegkundige aanwezig in het begeleidingscentrum. Deze 

oordeelt welke medische handelingen er nodig zijn en coördineert die. De verpleegkundige van de 
medische dienst contacteert zo nodig de ouders.  

 Afhankelijk van de diagnose van de medische dienst, wordt een beslissing genomen:   
- Bij symptomen die wijzen op gewone kwaaltjes zoals bv. een verkoudheid, griep, een 

keelontsteking… wordt er een onderscheid gemaakt tussen een leerling die in het MFC verblijft 
enerzijds en een leerling die in dagopvang is anderzijds:   

- De ouders van een leerling in dagopvang, worden verwittigd en hen wordt gevraagd om de 
leerling op te halen.  Het secretariaat van de school en de medische dienst spreken onderling af 
wie de ouders contacteert.  

- Bij ziekte van een leerling die in het MFC verblijft, neemt de medische dienst van het 
begeleidingscentrum, in afspraak met de school, zelf de nodige stappen en beslist ze of de 
leerling in het begeleidingscentrum blijft of niet.    
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 Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dit met de leerling 
en zijn ouders, in samenspraak met alle betrokken partijen (huisarts, medische dienst, 
zorgtrajectbegeleider).  

  
De school kan geen beroep doen op de medische dienst van het begeleidingscentrum wanneer het een 
externe leerling betreft. Ook niet voor leerlingen in RTH of ambulante begeleiding De 
secretariaatsmedewerker verwittigt dan meteen de ouders en in noodgevallen de hulpdiensten. In 
bepaalde situaties wordt door de school ook contact opgenomen met dr …    (naam, adres, …)   

6.3 Gebruik van geneesmiddelen op school   

 Het kan gebeuren dat leerlingen geneesmiddelen moeten nemen. Waar het kan, nemen de 
leerlingen dit thuis of onder toezicht van een leefgroepsbegeleider of andere verantwoordelijke in 
het begeleidingscentrum/MFC.  Alleen wanneer dit in geen geval mogelijk is nemen leerlingen 
geneesmiddelen in onder toezicht van een verantwoordelijke van de school. Hoe dan ook blijft de 
leerling steeds zelf verantwoordelijk voor de inname van zijn medicijnen. De taak van het 
personeelslid van de school beperkt zicht tot het uitoefenen van toezicht op het al dan niet 
innemen, en het rapporteren ervan in het register. We mogen immers geen medische handelingen 
stellen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren.  

 Wanneer de leerling de medicatie zelf kan innemen en hier zelf verantwoordelijkheid kan voor 
dragen, mag de leerling niet meer dan een dagdosis bij zich hebben.  

 Wanneer de leerling niet in staat is om medicatie zelfstandig in te nemen, dan geeft hij die af op 
het secretariaat. De leerling neemt dan de medicatie onder toezicht van een 
secretariaatsmedewerker.   

 Elk gebruik van een geneesmiddel noteert de secretariaatsmedewerker of verantwoordelijke leraar 
in een register.  

 Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register overhandigd aan de medische 
dienst van het Begeleidingscentrum.   

1. Chronische medicatie: een leerling moet op regelmatige basis medicijnen nemen. Dit 
kan enkel met een attest van een dokter, ondertekend door de ouders. Het betrokken 
invulformulier voor de arts is voorhanden in het begeleidingscentrum en de school.   

2. Tijdelijke medicatie: een leerling brengt medicijnen mee voor een voorbijgaande 
klacht. Ook hiervoor laten de ouders het betrokken invulformulier door een arts 
invullen en ondertekenen.  

 Neem je het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan brengt de school je ouders hiervan 
op de hoogte.  

 In geen geval mag een leerling medicatie doorgeven aan een andere leerling. Misbruik of 
verhandelen van medicijnen wordt door de school op dezelfde manier aangepakt als gebruik van 
alcohol, drugs en andere genotsmiddelen.   

6.4 Gebruik van geneesmiddelen tijdens een buitenschoolse activiteit  

 Wanneer de leerling de medicatie zelf kan innemen en hier zelf verantwoordelijkheid 
kan nemen,  mag de leerling niet meer dan een dagdosis bij zich hebben.  

 Wanneer de leerling niet in staat is om medicatie zelfstandig in te nemen, dan geeft 
de leerling  de medicatie af aan het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de leerlingen. Hij 
neemt dan de medicatie onder toezicht. De verantwoordelijke houdt dit eveneens bij in een apart 
register. Hoe dan ook blijft de leerling steeds zelf verantwoordelijk voor de inname van zijn 
medicijnen.  

 De taak van het personeelslid van de school beperkt zicht tot het uitoefenen van toezicht uit op het 
al dan niet innemen, en het rapporteren ervan in het register.   

 Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register overhandigd aan de medische 
dienst/ de Medisch Directeur van het Begeleidingscentrum.    
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1. Chronische medicatie: een leerling moet op regelmatige basis medicijnen nemen. Dit kan 

enkel met een attest van een dokter, ondertekend door de ouders. Het betrokken 
invulformulier is voorhanden in het begeleidingscentrum en de school.  

2. Tijdelijke medicatie: een leerling brengt medicijnen mee voor een voorbijgaande klacht. 
Ook hiervoor laten de ouders het betrokken invulformulier door een arts invullen en 
ondertekenen.  

 Neemt de leerling het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan brengt de school zijn ouders 

hiervan op de hoogte.  
 In geen geval mag een leerling medicatie doorgeven aan een andere leerling. Misbruik of 

verhandelen van medicijnen wordt door de school op dezelfde manier aangepakt als gebruik van 

alcohol, drugs en andere genotsmiddelen.   

6.5 Een medisch noodgeval tijdens een buitenschoolse activiteit   

6.5.1 Epilepsie  

 Indien de school en het begeleidingscentrum op de hoogte gebracht zijn dat de leerling epilepsie 
heeft, dan vraagt de school tijdig de instructies op bij het begeleidingscentrum. Leraren volgen een 
opleiding bij de medische dienst over hoe ze moeten handelen als een leerling een epilepsieaanval 

heeft.  
 Indien zowel de school als het begeleidingscentrum niet op de hoogte zijn dat de leerling epilepsie 

heeft, dan belt de verantwoordelijke persoon bij een epilepsieaanval het algemene noodnummer 

112 (hulpdiensten).  

6.5.2 Andere noodgevallen  

 Het verantwoordelijke personeelslid belt de hulpdiensten (tel. 112) en verwittigt meteen ook de 
school. De school verwittigt op haar beurt de ouders.   
 De school en het begeleidingscentrum evalueren jaarlijks het medicijnbeleid.  

7. Huisdieren  

Zonder toestemming van de leerkracht of de directeur mag je geen huisdieren (hamsters, cavia’s, kleine 
katjes, enz.) meebrengen naar school. Huisdieren kunnen dragers zijn van ziektekiemen of kunnen allergische 
reacties veroorzaken bij sommige leerlingen.  

8. Privacy  

8.1 Welke informatie houden we over je bij?   

 Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 
doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 
gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens 
die nodig zijn voor jouw begeleiding verzamelen we in het kader van ons beleid omtrent 

leerlingenbegeleiding (zie hoger).  
 Jouw persoonsgegevens verwerken we met Informat. We maken met de softwareleverancier 

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

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

zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn 
bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB, stafleden MFC) 
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 Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen 
in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk 

contact op te nemen met de directeur.   

 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.     

 Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met de directeur.   

8.2 Wat als je van school verandert?  

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders of jijzelf ons onmiddellijk. Wanneer je van 
school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan 
(met betrekking tot de studiebegeleiding, redelijke aanpassingen, enz.) aan je nieuwe school doorgeven. 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 bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag, aan je nieuwe 
school te bezorgen. Het CLB is eveneens verplicht om deze gegevens bij een schoolverandering aan het 
nieuwe CLB te bezorgen. 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.  

8.3 Doorgeven van resultaten van leerlingen  

Om het eigen onderwijsproject te kunnen evalueren en bijsturen wisselt onze school vaak de eindresultaten 
van oud-leerlingen uit met andere scholen. Indien jij of je ouders hiertegen bezwaar hebben, meld jij of 
melden je ouders dit via het secretariaat.  

8.4 Publicatie van beeldopnames (foto’s, filmpjes…) door de school  

De school publiceert geregeld beeldopnames van leerlingen bv. op de website, in de schoolkrant, op 
Smartschool en op de besloten Facebookpagina van Spermalie. Met die beelden 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.   
  
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. 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.   

8.5 Bewakingscamera’s  
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De school kan gebruik maken van bewakingscamera’s om de veiligheid op school te bewaken en vandalisme, 
diefstal, enz. tegen te gaan. 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.  

8.6 Doorzoeken van lockers en boekentassen  

De school behoudt het recht om, in geval van  een ernstig vermoeden van overtreding van het 
schoolreglement, de inhoud van je locker en/ of je boekentas in jouw bijzijn te controleren op drugs, wapens, 
verboden middelen,….  
 

8.7 Digitale platformen  

Op de digitale platformen die door de school ter beschikking gesteld worden, kan in bepaalde 
omstandigheden gebruik gemaakt worden van chatfunctie, discussieforum, berichtenplatform, …   We 
verwachten dat hier altijd op een respectvolle manier gecommuniceerd wordt. De school kan deze 
communicatiekanalen controleren en gepaste maatregelen treffen wanneer deze communicatie- en 
omgangsregels niet gerespecteerd worden  (zie ‘deel II-4 alinea 9.3 ‘Pesten en geweld’)  
 
 

9. Gedrag  

9.1 Algemeen  

 Binnen de school moet je je beleefd en hoffelijk gedragen tegen iedereen: je medeleerlingen, de 
medewerkers van het secretariaat, je leraars, de leerzorgbegeleiders, de leefgroepsbegeleiders, de 
schoonmaaksters, de directeur, enz. en elke bezoeker.  

 Ga je met iets niet akkoord, dan kun je een afspraak maken met je klassenleraar, coach, vakleraar, 
enz. om dit te bespreken.  

 Op de speelplaats gedraag je je zoals het hoort: je hanteert geen grof taalgebruik (scheldwoorden o.a.), 
je pest niet en bent niet agressief. Je respecteert ieders persoonlijke afstand, je doet geen 
schijngevechten, enz. Meer bindende gedragsregels vind je in je competentiewijzer en in de klas- en 
individuele overeenkomsten.  

 Ook buiten de school blijf je steeds beleefd en voorkomend.  
 Leerlingen die met de schoolbus meegaan, moeten zich aan de volgende regels houden:  

- Je staat tijdig op de afgesproken plaats.  
- Op de bus ben je rustig en doe je wat de busbegeleider zegt;  
- Je gedraagt je beleefd en correct tegenover de busbegeleider en andere leerlingen in de bus.  
- Zie ook het busreglement voor verdere afspraken.  
- Ook de leerlingen die met het openbaar vervoer reizen moeten zich correct gedragen.  

 Voor leerlingen met stage en/of seminarie gelden bovendien nog bijkomende regels en afspraken. 
Zij vinden die terug in hun stagemap.  

 Wanneer het sneeuwt/ er sneeuw ligt en het dus glad is, ben je extra voorzichtig, zeker op de 
speelplaats. Sowieso raak je elkaar niet aan, je duwt leerlingen dus niet omver. De directeur beslist 
per speeltijd of leerlingen met sneeuwballen mogen gooien. Dit mag nooit naar leerkrachten. Je gooit 
enkel met verse sneeuw en niet met ijs. Je zorgt ervoor dat je op voldoende afstand van een andere 
leerling blijft. Leerlingen die dit niet willen, laat je met rust. Vlak in het gezicht gooien, sneeuw in de 
nek gooien, is pijnlijk en daarom niet toegelaten. Bij het 1ste belsignaal, stop je met spelen.   

9.2 Gedrag buiten de school  
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 Zoals gezegd, moet je je ook buiten de schoolpoorten (bv. (op de bus) op weg van de school naar huis 
en omgekeerd) correct gedragen.  

 De volgende afspraken gelden voor alle leerlingen van de school, en zijn opgesteld in samenspraak 
met het MFC (deze lijst geeft een aantal voorbeelden, maar is niet volledig):  

- Voetballen op straat is niet toegelaten.  
- We vinden roken niet gezond en raden dit ten zeerste af. Wil je toch roken, dan kan dit zeker 

niet in de buurt van de schoolpoorten en schoolingangen, maar enkel aan de overkant van 
de straat (bv. de Potterierei, aan de kant van het water).   

- Je gebruikt geen alcohol en/of energiedranken voor de start van de schooluren en tijdens de 
middagpauze.  

- Je ruimt je afval op en laat niets op de straat liggen.  
- Enz.  

Als je je niet aan deze regels houdt, dan kan de school je, eventueel in samenspraak met het MFC, een sanctie 
opleggen.  

9.3 Pesten en geweld  

We willen dat elke leerling zich goed en veilig voelt op school. De directie zal dan ook niet aarzelen om de 
nodige maatregelen te nemen tegen leerlingen die andere leerlingen pesten, bedreigen met geweld of 
seksueel (ook met woorden, gebaren, enz.) lastig vallen.   
Ook via Sms’jes, chatten, enz. kunnen leerlingen elkaar pesten, en dit is dus ook niet toelaatbaar! Pestende 
leerlingen zullen steeds worden gestraft. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement worden toegepast.   
  
Word jij gepest of met geweld bedreigd, of voel je je niet goed, dan mag je dit niet verzwijgen. Dan wordt het 
alleen maar erger! Spreek er meteen over met iemand die je vertrouwt. Dit kan je coach, een leerkracht zijn, 
een leerzorgbegeleider, leefgroepsbegeleider of trajectbegeleider, enz. Je kunt ook een bericht mailen 
naar coolatschool@de-kade.be . Iemand die je vertrouwt zal dan met jou samen een oplossing zoeken zodat 
het probleemgedrag stopt.   
  
Onthoud in elk geval dat jij een slachtoffer bent en geen schuldige! Want soms zou je denken dat het jouw 
schuld is dat je gepest wordt. Niks is minder waar! In de meeste gevallen is het wel degelijk de leerling die 
pest of geweld gebruikt die een probleem heeft, en een slachtoffer uitzoekt om zich af te reageren.  
Ben je zelf getuige van pestgedrag tegenover een medeleerling, signaleer dit dan meteen aan een leerkracht, 
opvoed(st)er, enz.  
  
In de school is er een Werkgroep Welbevinden die leerlingen op school en in de leefgroep rond dit thema 
sensibiliseert. De werkgroep Welbevinden heeft volgende aanpak uitgewerkt.  

9.3.1 Melden 

 Slachtoffers van pesterijen kunnen dit melden via een bericht via mail naar coolatschool@de-
kade.be    

 De trajectbegeleider onderwijs van de afdeling leest de mails. 
 In overleg met de melder (het slachtoffer) geeft de trajectbegeleider onderwijs de nodige 

informatie door aan de coach en de mentor van de vermeende pester(s) en het slachtoffer. Elke 
stap die de school zet, wordt eerst doorgepraat met het slachtoffer. Pas als het 
slachtoffer akkoord gaat, wordt een volgende stap gezet in de aanpak van het pestgedrag.  

 Indien het slachtoffer niet wil dat zijn naam bekend wordt gemaakt aan bv. de pester, dan zal de 
school dit respecteren.   

9.3.2 Acties naar de pester toe 

mailto:coolatschool@de-kade.be
mailto:coolatschool@de-kade.be
mailto:coolatschool@de-kade.be
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 Er vindt een gesprek plaats tussen de vermeende pester en zijn coach. Indien het pesten bewezen 
is, of indien de vermeende pester toegeeft dat hij ongewenst gedrag stelde, krijgt hij een sanctie 
(doorgaans een schrijfstraf), afhankelijk van de situatie. Dit gebeurt in overleg met de coördinator 
en/of de trajectbegeleider onderwijs.  

- De schrijfstraf omhelst het overschrijven van een tekst rond pesten uit de pestmap of 
vraagjes beantwoorden aan de hand van een artikel over pesten.   

- Indien wenselijk, brengt de school de ouders van de pester op de hoogte.  
- Indien nodig zal de mentor/ de trajectbegeleider zorg of een therapeut ook een aantal 

vaardigheden zoals perspectiefneming (= het zich kunnen verplaatsen in het standpunt 
van een ander of het perspectief van een ander kunnen afleiden) inoefenen met de 
leerling. De gezinswerker informeert de ouders hierover.  

9.3.3 Acties naar het slachtoffer toe  

 Er vindt een gesprek plaats tussen de betrokken leerling en zijn coach.  
 Indien wenselijk brengt de school zijn ouders op de hoogte.   
 Indien aangewezen zullen de mentor of de trajectbegeleider zorg  of een therapeut ook een aantal 

vaardigheden (o.a. perspectiefneming,…) inoefenen met de leerling. De gezinswerker informeert de 
ouders hierover.  

9.4 Seksueel grensoverschrijdend gedrag    

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij 
aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Lichamelijke en seksuele integriteit is dan 
ook een permanent aandachtspunt in het beleid van de school. Ter preventie van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (zowel in de positie van dader als slachtoffer) besteedt de school aandacht aan 
de vorming van en informatie voor de leerlingen. Dit gebeurt binnen verschillende vakken en lessen die het 
thema aankaarten. Voor de leerlingen van de 3de graad wordt jaarlijks een aangepaste themadag "Relationele 
en Seksuele Vorming" (RSV) georganiseerd.  
De school werkt samen met het CLB en het MFC om de gezondheidsmatrix dienaangaande verder uit te 
werken.   
Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met 
iemand die je vertrouwt (coach, leerkracht, mentor, trajectbegeleider, enz.). Wij zullen dan een manier 
zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.  

9.5 Diefstal, dealen van drugs  

Bij een diefstal of bij vermoeden van het verhandelen van drugs kan de directeur, de leerkracht, enz. je 
verplichten om je boekentas en je locker te openen. Weiger je dit te doen, dan zal de school meteen de 
politie inschakelen.   

9.6 Ruilen, verkopen, lenen, enz.  

 Leerlingen mogen niets aan andere leerlingen verkopen op school zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de leerkracht, leefgroepsbegeleider of directeur. Ook ruilen van zaken of 
regelmatig ontlenen of uitlenen van bezittingen (ook geld) is niet toegestaan. Dit leidt immers al te 
vaak tot oneerlijke praktijken.  

 Ook gokken en kansspelen zijn verboden op school.  
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Deel II-5: Herstel- en sanctioneringsbeleid 
 

Zoals reeds gezegd, leef je op school met veel mensen samen. Het is dan ook niet altijd makkelijk om met 
iedereen even goed op te schieten.   
Als leerling sta je onder het gezag van de directeur, de coördinatoren, de trajectbegeleiders onderwijs, 
leraars, de leerzorgbegeleiders, het ondersteunend personeel, enz. Je hebt de plicht om naar hen te luisteren 
en de aanwijzingen die ze geven op te volgen.  Ga je niet akkoord met iets, dan kun je dat steeds op een 
beleefde manier zeggen. Zij zullen hun best doen om rekening te houden met je mening.  Maar uiteindelijk 
nemen zij de beslissingen omdat zij de verantwoordelijkheid hebben over jou en je medeleerlingen.  
 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen 
we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid. Dit reglement is een middel om de goede gang 
van zaken in onze school te verzekeren.   

1. Wat bedoelen we met moeilijk of onaangepast gedrag?  

De directie, de leerkrachten, de leerzorgbegeleiders, enz. weten dat leerlingen die zich moeilijk of 

onaangepast gedragen, dit vaak doen omdat ze andere problemen hebben. We begrijpen dit, maar dit 

betekent niet dat hun gedrag aanvaard wordt. De school doet er dan ook alles aan om de houding van deze 

leerlingen te verbeteren, want ook zij moeten later leren leven en werken in de maatschappij.   

Met moeilijk of onaangepast gedrag bedoelen we o.a.:  
 ongepaste antwoorden en opmerkingen;  
 verbaal agressief zijn tegenover leerlingen en/of leerkrachten en begeleiders  
 liegen, spieken, overschrijven van huiswerk;  
 afwezig blijven zonder reden;  
 verlaten van de school zonder toestemming;  
 opzettelijk beschadigen van schoolmeubilair, voorwerpen, kledij van andere leerlingen, enz.;  
 het in gevaar brengen van de veiligheid en de gezondheid van personeelsleden en medeleerlingen;  
 dikwijls te laat komen;  
 dikwijls het nodige schoolgerei niet mee hebben naar de les;  
 de agenda niet of onvolledig invullen;  
 zich onbehoorlijk gedragen tijdens de lessen, zodat het lesgebeuren ernstig verstoord wordt of zelfs 

tijdelijk niet meer mogelijk wordt;  
 zich onbehoorlijk gedragen tijdens de pauzes;  
 andere leerlingen voortdurend pesten;  
 ongewenst seksueel gedrag vertonen (schunnige woorden en gebaren, ongewenste aanrakingen, 

enz.)  
 enz.  

 

2. Begeleidende maatregelen  

Wanneer je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort door moeilijk of onaangepast 
gedrag, dan kan de school een begeleidende maatregel bepalen.  De school kan verschillende begeleidende 
maatregelen treffen: 

2.1 Een gesprek 

 Een oplossingsgericht gesprek met de coach/ de coördinator;  
 een herstelgericht overleg/herstelgesprek met de betrokken personen in een conflict/bij een 

incident eventueel aangevuld met een sorryformulier;  
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 een gesprek met de directeur of zijn afgevaardigde;  
 enz.  

 
Tijdens zo’n gesprek zal de coach/ de directeur of zijn afgevaardigde je op je foutief gedrag wijzen en 
richtlijnen geven over hoe je een positieve houding aan kunt nemen. Jouw coach zal jou dan verder helpen 
om deze richtlijnen toe te passen.  

2.2 Een begeleidingsovereenkomst (klasovereenkomst, individuele overeenkomst,…) 

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 met jou opvolgen.  
Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met 
personeelsleden (leerkrachten, leerzorgbegeleiders, paramedici, psychologen, pedagogisch 
verantwoordelijken, de directie, enz.) en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. De sanctionering 
wordt in overeenstemming met de afspraken in de overeenkomst bepaald.  Je ouders worden op de hoogte 
gebracht.  

2.3 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.  
  
Tenslotte:  
Indien aangewezen zijn in samenspraak met o.a. de directie, de klassenraad, enz.   nog andere 
begeleidingsmaatregelen mogelijk. Wanneer één of meerdere afspraken op een ernstige manier niet of 
slechts gedeeltelijk worden nageleefd, dan kan de directie uitzonderlijk ook beslissen om onmiddellijk een 
tuchtprocedure op te starten die kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.  
 

3. Ordemaatregelen 

3.1 Wanneer kun je een ordemaatregel krijgen? 

Wanneer je, ondanks begeleidende maatregelen, het onderwijs- of vormingsgebeuren op school blijft 
hinderen, dan kan de school je een ordemaatregel opleggen.   
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op 
studiebekrachtiging. Dit betekent dat de school ervoor zorgt dat je, ondanks de ordemaatregel, toch 
onderwijs krijgt en de leerstof kunt verwerken, zodat je alle kansen behoudt om te slagen op het einde van 
het schooljaar.   

3.2 Welke ordemaatregelen zijn er? 

3.2.1 Een verwittiging  

Je leerkracht, de coach, de leerzorgbegeleider, de coördinator, de directeur kan je na ongepast gedrag een 
verwittiging geven. Hij/Zij doet dit bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, waarbij hij/zij je wijst op wat fout 
is en suggesties doet hoe je je gedrag kunt verbeteren.  

3.2.2 Strafwerk  

 Je krijgt een schrijfstraf: dit is doorgaans een tekst die van toepassing is op het ongewenst gedrag.  
 Je krijgt een taakstraf: onder toezicht knap je een aantal klusjes op. Dergelijke maatregel neemt de 

school wanneer een leerling met opzet iets kapot gemaakt of beschadigd heeft. De taakstraf doe je 
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meestal over de middag of op een woensdagnamiddag. De taakstraf houdt steeds verband met je 
fout gedrag.   

3.2.3 De korte tijdelijke verwijdering uit de les 

Je wordt 1 of enkele uren uit een les verwijderd om in de studieruimte (BZW, leerzorgklas, …) onder toezicht 
strafwerk te maken, een sorryformulier in te vullen, taken in te halen, je leerstof bij te werken, je cursus in 
orde te brengen, enz. Belangrijkste bedoeling van deze tijdelijke verwijdering is ervoor zorgen dat je op korte 
tijd weer met alles in orde bent en je een nieuwe start kunt nemen.  

3.2.4 Strafstudie 

Strafstudie kan op een woensdagnamiddag of een ander tijdstip.  
Leerzorgbegeleiders houden dan toezicht, de vakleerkracht zorgt voor de nodige opdrachten (leerstof 
verwerken, schrijfstraf, …)  
De beslissing tot strafstudie kan enkel uitgesproken worden door het coördinatieteam op aangeven van de 
leerkracht(en).  

3.2.5 Het opstarten van een dossier 

Bij herhaaldelijk ernstig probleemgedrag kan de directeur, in samenspraak met de klassenraad 
een dossier openen. Je wordt dan heel nauwlettend gevolgd en alle incidenten worden in het dossier 
genoteerd.   
Over dit probleemgedrag en de te nemen maatregelen, pleegt de directeur overleg met het MFC Spermalie/ 
Het Anker indien je een leerling in verblijf of in dagopvang bent. Ook bij de verdere stappen die de school 
neemt, wordt dan nauw samengewerkt met de directie van het MFC. Omgekeerd pleegt ook de directie van 
het MFC Spermalie/Het Anker overleg met de directie van de school bij herhaaldelijk ernstig probleemgedrag 
van een leerling in verblijf of in dagopvang in het MFC.   

3.2.6 Een tijdelijke verwijdering van een halve dag of een hele dag  

Indien het probleemgedrag blijft aanhouden, kan de directeur van de school ook beslissen om een tijdelijke 
verwijdering van een halve dag of hele dag als ordemaatregel op te leggen:  

- er wordt een dossier geopend;  
- de tijdelijke verwijdering wordt in de schoolagenda genoteerd en aan je ouders schriftelijk of via 

mail, Smartschool,…) of telefonisch meegedeeld;  
- er wordt een overeenkomst met een aantal na te leven afspraken opgemaakt die je na de sanctie 

moet ondertekenen;   
 

 een tijdelijke verwijdering uit de les(sen):  
- je wordt voor een halve of hele dag uit de lessen gehaald. Je blijft op school en moet een aantal 

opdrachten onder toezicht uitvoeren;   
- er wordt een dossier geopend;  
- de tijdelijke verwijdering wordt in de schoolagenda genoteerd en aan je ouders schriftelijk of via 

mail, Smartschool,…) of telefonisch meegedeeld;  
- er wordt een overeenkomst met een aantal na te leven afspraken opgemaakt die je na de sanctie 

moet ondertekenen;   
- je krijgt inhaalopdrachten om de vakken/ lessen die je gemist hebt thuis of in de studie in te 

halen. Dit inhaalwerk wordt door de betrokken leerkrachten nagezien en gecorrigeerd, zodat je 
niks van de leerstof moet missen.  
 

 een tijdelijke verwijdering uit de school:  
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- Je blijft een halve of hele dag uit de school en krijgt tevens strafwerk en inhaalwerk mee. Dit 
inhaalwerk wordt door de betrokken leerkrachten nagezien en gecorrigeerd. Deze maatregel 
neemt de directeur eventueel in samenspraak met het MFC.  

- Wanneer je enkel een tijdelijke verwijdering hebt uit de school, kun je, indien je een leerling in 
dagopvang of in verblijf bent, tijdens de schooluren opgevangen worden in het betrokken MFC.  

 

3.2.7 Vrijheidsbeperkende maatregelen  

Af en toe moeten personeelsleden ingrijpen om agressief gedrag van leerlingen te stoppen. Dit is nodig om 
andere leerlingen te beschermen, om personeelsleden te beschermen of om de betrokken leerling tegen 
zichzelf te beschermen. Het geheel van deze maatregelen noemen we: Vrijheidsbeperkende maatregelen. 
De personeelsleden van de Secundaire School willen zorgzaam omgaan met deze vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Daarom heeft de school in samenspraak met het MFC een protocol en een visietekst hierover 
samengesteld.    
Het houdt in dat elk personeelslid, bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, steeds rekening 
houdt met de noodzakelijkheid en de ernst van het incident en zijn ingrijpen hieraan zal aanpassen.   
Van de visietekst en het protocol kan iedere ouder en meerderjarige leerling op eenvoudig verzoek een 
papieren of digitale kopie krijgen.  
 

3.3 Wie kan ordemaatregelen nemen?  

Ordemaatregelen kunnen genomen worden door de directie, het onderwijzend en ondersteunend personeel 
en het paramedisch personeel van de school en dit in gemeenschappelijk overleg.   
Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.  
Het weigeren van een opgelegde ordemaatregel kan leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure.  
 

 

4. Tuchtmaatregelen  

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle werkdagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  

4.1 Wanneer kun je een tuchtmaatregel krijgen?  

We kunnen 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 van de school 
of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen.   
Bij elke maatregel die de school neemt in het kader van een tuchtprocedure, pleegt de 
directie onmiddellijk nauw overleg met de directie van het MFC.  
Elke beslissing i.v.m. tucht kan gezamenlijk (school en MFC) genomen worden, op basis van het 
tuchtreglement van de school en de geldende afspraken in het MFC.  
Dit 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 stelt;  
 als je de realisatie van het pedagogisch project van de school in gevaar brengt.   

4.2 Welke mogelijke tuchtmaatregelen zijn er?  

 Een tijdelijke uitsluiting uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor een maximale duur van 15 
lesdagen;   
 een definitieve uitsluiting uit de school al of niet met onmiddellijke ingang (op een datum voor 30 
juni ofwel per 31 augustus).   
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4.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?  

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen.  Hij kan 
hierover overleggen met de directie van het MFC. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij ook 
eerst het advies in 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 Hoe verloopt een tuchtprocedure?  

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:  
 De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt jou en je ouders met een 

aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden (= het tuchtverhoor).   
 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 drie 
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 verder 
punt 4.5).  

 In uitzonderlijke situaties kun je preventief geschorst worden (zie verder punt 4.7).  

4.5 Kun je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?  

Enkel tegen een definitieve uitsluiting is beroep mogelijk. Indien je minderjarig bent, zijn het je ouders die 
beroep aantekenen. Indien je meerderjarig bent, zijn het niet je ouders, maar jijzelf die beroep 
aantekenen.  Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.   
Let op: in de teksten hieronder vervang je, indien je meerderjarig bent ‘je ouders ‘ telkens door ‘jijzelf.’  

 
De beroepsprocedure gaat als volgt:  

 Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:  
dr. Lieve Standaert  
Voorzitter vzw De Kade   
p/a vzw De Kade   
Potterierei 42  
8000 Brugge  

 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.   
 Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.  
 Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

o het beroep is per aangetekende brief verstuurd;  
o het beroep is gedateerd en ondertekend (door je ouders of door jou als je meerderjarig bent;  

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.  
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 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In 
die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden 
als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal 
onderzoeken. 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 een gesprek uitnodigen. Jullie kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. Deze samenstelling blijft 
ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  

 Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen 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 evenveel stemmen als 
de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 
schoolbestuur. Wanneer er bij 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 5 dagen* met 
een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.  

4.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure 

 We zorgen ervoor dat jij en je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn/bent 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.  

 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 bij ons 

administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. De school zal je, samen met de 
medewerkers van het MFC Spermalie/ Het Anker en het begeleidend 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.  

4.7 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.  
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Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Dit kan eventueel in overleg met het 
MFC Spermalie/ Het Anker.   
De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk 
kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.   
De directeur of zijn afgevaardigde motiveert de preventieve schorsing in de brief aan je ouders waarmee de 
tuchtprocedure wordt opgestart.   
Als je niet enkel preventief geschorst wordt uit de lessen, maar ook uit de school, dan moet de directeur of 
zijn afgevaardigde de preventieve schorsing tevens vooraf afzonderlijk schriftelijk motiveren aan je ouders.  

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 of kun jij dit doen als je meerderjarig bent. We vragen dat je ouders dat 
schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op de vraag van je ouders, 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.  
  

5. 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 gedragingen en beslissingen 
dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, 
formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van 
de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:  

Klachtencommissie   
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie  
Guimardstraat 1  
1040 Brussel  

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen   of via het 
daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  
  
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de 
volgende voorwaarden voldoet:  

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.  

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld 
en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.  

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.  
 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste 

hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 
hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.   

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen 
niet onder haar bevoegdheid:  
o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 

betrekking hebben over een misdrijf);  
o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;  
o 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;  

o 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 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  

SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel 

uit van het schoolreglement. De school kan de informatie die opgenomen is in dit deel in de loop van het 

schooljaar wijzigen, indien nodig na consultatie van de participatieorganen. 

1. Wie is Wie  

Bepaalde contactgegevens (trajectbegeleider, coördinator, … ) die specifiek voor een of enkele 

pedagogische eenheden gelden, worden in een afzonderlijk bericht aan de betrokken ouders meegedeeld 

bij de start van en/of in de loop van het schooljaar.  

 

Schoolbestuur  
 

Het schoolbestuur, vzw De Kade, 
bestuurt onze school. Samen 
met de leden van het 
schoolbestuur, organiseert de 
voorzitter het onderwijs in onze 
school.  
 

Dr. Lieve Standaert 
Potterierei 42, 8000 Brugge 
 
lieve.standaert@de-kade.be  
 

Directie De directeurs, staan in voor de 
dagelijkse leiding van onze 
school. Indien je ouders 
problemen of vragen hebben die 
ze hem rechtstreeks willen 
voorleggen, dan kunnen ze 
telefonisch een afspraak maken.   

mevr. Kathleen Deweerdt (type 6 en type 7) 
Oliebaan 2b, 8000 Brugge 
Kathleen.deweerdt@de-kade.be 
050/471985 
 
 
dhr. Kristof Spruyt (type 9) 
Oliebaan 2b, 8000 Brugge 
Kristof.spruyt@de-kade.be 
050/471985 
 

Onderwijzend 
personeel  

De groep van leerkrachten vormt 
het onderwijzend personeel.  
Naast hun lesopdracht, kunnen 
zij nog andere taken vervullen 
zoals klassenleraar, coördinator, 
enz. Zij houden tevens toezicht 
tijdens de speeltijden, ze 
begeleiden en organiseren 
middagactiviteiten, ze staan in 
voor de vervanging van een zieke 
of afwezige leerkracht, enz. 
 

Via secretariaat 
Via smartschool  
Via schoolagenda 

Het 
ondersteunend 
personeel 
 

Dit zijn de opvoeders en administratief medewerkers van de school. Zij staan in voor 
het onthaal, de leerlingenadministratie, boekhouding en personeelsadministratie. Zij 
dragen bij aan toezichten, vervangingen en begeleiding van de leerlingen op campus 
Spermalie.   
 
Campus Spermalie  
Oliebaan 2b, 8000 Brugge 

mailto:lieve.standaert@de-kade.be
mailto:Kathleen.deweerdt@de-kade.be
mailto:Kristof.spruyt@de-kade.be
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Tel. 050 47.19.85.  
E-mailadres: buso-spermalie@de-kade.be 
 
Campus De Polder 
Polderstraat 78, 8310 St Kruis Brugge 
Tel 050 69 26 24 
E-mailadres: depolder@de-kade.be  
 

Leerlingenadministratie Inge Laridon 
Stefanie Ver Eecke 
Isabelle Van Brugghe 

Personeelsadministratie Inge Beuselinck 

Boekhouding Nancy Vanraefelghem  

Algemene adm. ondersteuning Petra Rondelez 

Preventieadviseur Interne preventie  Dhr Marc De Pourcq 
Oliebaan 2b 8000 Brugge 
Marc.depourcq@de-kade.be 
050/47.19.85 of 050/47.19.89 

De schoolraad In behandeling (her-
samenstelling mrt 2021)  

 

De 
beroepscommissie  

 Dr Lieve Standaert – voorzitter van het 
schoolbestuur vzw De Kade 
p/a Potterierei 42, 8000 Brugge 

CLB   Vrij CLB De Havens - vestiging Brugge   
Sint-Maartensbilk 2  
8000 Brugge  
Tel. 050 440 220.   
E-mail: brugge@vrijclbdehavens.be - website 
www.clbbrugge.be 
Elke werkdag open van 8.30 u tot 12 u en van 
13.30 u tot 16.30 u. Op maandag tot 18u. 
 

MFC 
Spermalie/Het 
Anker 

- Mevr. Tine Van den Wouwer 
is de zorgdirecteur van de 
eenheden sensorisch (type 6 
en type 7), verbonden aan 
het MFC. 

- Mevr. Mieke Geernaert is de 
zorgdirecteur van de eenheid 
autisme (type 9), verbonden 
aan het MFC. 

 

Campus Spermalie:  050/34.03.41 
050/47.19.60 

 
Campus De Polder: 050/69 26 24 
 
Campus Het Anker: 050/39 09 35  

 

 

2. Studieaanbod schooljaar 2021-22 

2.1 Opleidingsvorm 1:  

2.1.1 Opleidingsvorm 1 - arbeidsdeelname 

mailto:buso-spermalie@de-kade.be
mailto:depolder@de-kade.be
mailto:Marc.depourcq@de-kade.be
mailto:brugge@vrijclbdehavens.be
http://www.clbbrugge.be/
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In De Schakel (type 9) en De Loods/De Mast (type 6) volgen de leerlingen een individueel leerprogramma , 

aangepast aan hun mogelijkheden en noden, dat hen voorbereidt op vrijwilligerswerk of betaald werk in 

een aangepaste omgeving. Het lessenrooster omvat in totaal 32u Algemene en Sociale Vorming (ASV).  

2.1.2 Opleidingsvorm 1- geïntegreerde werking  

In OV1 De Steiger (Sensorisch Plus) bereiden de leerkrachten in de ASV-lessen (32u/week) de leerlingen 

voor op het leven en wonen in een ondersteunende omgeving. De onderwijs- en de zorgteams streven in 

nauwe (geïntegreerde) samenwerking zowel de ontwikkelingsdoelen OV1 (decretaal referentiekader 

onderwijs) als “Quality of Life – zorg op maat” (referentiekader zorg) na.  

2.2 Opleidingsvorm 2  

In opleidingsvorm 2 volgen jongeren de lessen  met oog op integratie in een beschermd leef- en 

werkmilieu. Opleidingsvorm 2 omvat twee fasen, elke fase duurt ten minste twee leerjaren. De 

klassenraad, in samenspraak met CLB, bepaalt voor iedere leerling de duur van elke fase. 

Het lessenrooster omvat 32 lesuren, opgedeeld tussen lessen Algemene Sociale Vorming (ASV)  en 

Beroepsgerichte of arbeidsgerichte Vorming (BGV). In de eerste fase wordt voorrang gegeven aan de 

Algemene Sociale Vorming (minstens 15 lesuren ASV) en wordt de basis gelegd voor de arbeidsgerichte 

vorming (BGV).  In de tweede fase komt de nadruk te liggen op de arbeidsgerichte vorming en worden 

minstens 9 lesuren per week voorbehouden voor ASV.  

In het schooljaar 2022-23  

Type 9: Fase 1 (18ASV- 14 BGV)  en Fase 2 (11 ASV  - 21 BGV)  

Type 6: Fase 1 (16 ASV- 16 BGV)  en Fase 2 (13.ASV  - 19 BGV) 

  

 

2.3 Opleidingsvorm 4:  

zie schoolreglement OV4 – onderwijskiezer 

2.4 Ondersteuning leerlingen in het gewoon onderwijs (alle types) 

BuSO Spermalie begeleidt ook leerlingen die in het gewoon onderwijs les volgen, hun leraren en het 

schoolteam. Dit gebeurt door ondersteuners, op maat van elke leerling.  Om in aanmerking te komen voor 

de ondersteuning, moet een leerling over een gemotiveerd verslag of verslag beschikken dat door een CLB 

uitgeschreven werd. De aanmelding van de leerling gebeurt door de school gewoon onderwijs waar de 

leerling ingeschreven is.  Er kan ook tijdens het schooljaar aangemeld worden 

Type 6: ondersteuningsteam.type6@de-kade.be  

Type 7: ondersteuningsteam.type7@de-kade.be 

Type 9: zorgloket@netwerknoord.be 

 

3. Jouw administratief dossier 

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief 

dossier. Het is daarom 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 ...  

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar breng je de volgende documenten binnen op het secretariaat: 

mailto:ondersteuningsteam.type6@de-kade.be
mailto:ondersteuningsteam.type7@de-kade.be
mailto:zorgloket@netwerknoord.be
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- het getuigschrift van het basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs 
van het leerjaar dat je gevolgd hebt 

- een officieel document zoals (bij voorkeur) je identiteitskaart of bij ontbreken daarvan het 
trouwboekje of een identiteitskaart van je ouders, waarvan een kopie in je dossier bewaard blijft. 

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of de 

verantwoordelijken van het secretariaat. 

Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten. 

Eens op punt, zal de school zelf via een databank (Discimus) kunnen nagaan welk studiebewijs (bv. 

getuigschrift van basisonderwijs) je hebt behaald. 

 

4. Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt? 

4.1 Schoolse en persoonlijke problemen 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden 

te boven te komen.  

 Bij schoolse problemen kun je bij je coach of je klassenleraar terecht. Zij bieden je een luisterend oor en 
helpen jou op weg om een oplossing te vinden.  

 Bij persoonlijke problemen kun je terecht bij een CLB- medewerker. Als je in het MFC begeleiding krijgt, 
kun je ook bij je mentor of therapeut terecht.  

4.2 Vertrouwelijke informatie 

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. 

- In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een 
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je 
niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met de 
afdelingsverantwoordelijke, afdelingscoördinator of de directeur. 

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

4.3 Een dossier 

Je begrijpt dat een coach of klassenleraar 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, de betrokken 

leerkrachten, trajectbegeleiders onderwijs en coördinatoren 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. 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. Waarvoor ben je verzekerd? 

Als leerling ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. De schoolverzekering dekt alle persoonlijke 

ongevallen tijdens alle activiteiten onder toezicht en/ of verantwoordelijkheid van het personeel van de 

school. Ook de normale weg naar de school of naar huis wordt door de verzekering gedekt. Kom dus steeds 

rechtstreeks naar school.    
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- Bij een lichamelijk ongeval dat op het instituut gebeurd is, breng je meteen iemand van het personeel 
(een leerkracht, opvoed(st)er, paramedicus, enz.) op de hoogte. Die zal al het nodige doen. 

- Stoffelijke schade (schade aan bv. de fiets, kleding, bril, eigen laptop enz.) en diefstal worden nooit 
vergoed. Leerlingen die zich aan het toezicht onttrekken of zonder toestemming de school verlaten, zijn 
niet verzekerd. 

- Voor een ongeval op de stageplaats is de leerling verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van 
de school.  

- Wanneer je al of niet opzettelijk eigendommen van de school (computers, meubilair, gebouwen, enz.) of 
bezittingen van leerlingen of personeelsleden beschadigt, zal jij of zullen je ouders die schade moeten 
vergoeden. 

6. Samenwerking met de politie 

De school heeft, net als veel andere Brugse scholen een samenwerkingsprotocol afgesloten met de 

Politiezone Brugge, het Brugse parket, het Brugse stadsbestuur en de CLB’s rond 3 knelpunten (“Protocol van 

15 september 2008 rond de aanpak van illegale middelen, spijbelen en andere jeugdcriminaliteit in de 

schoolomgeving”): 

- het problematische spijbelgedrag van minderjarigen; 
- de drugproblematiek op en in de omgeving van de school; 
- andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving (enkel wat betreft het melden ervan). 

De school zal zich in eerste instantie toeleggen op preventie. Bij problemen rond spijbelen en druggebruik 

kan ze een sanctie opleggen en zal ze tegelijkertijd een hulpverleningsaanbod doen.   

Wanneer preventie en zorg niet helpen, zal de school zich verplicht zien om een beroep te doen op de 

medewerking van de politie, zeker wanneer drugs gevonden worden op school, bij overlast in de 

schoolomgeving als gevolg van drugsbezit of druggebruik en bij ernstige vermoedens van dealen. 

Een kopie van het protocol kun je bij eenvoudige aanvraag verkrijgen op school. 

7. Samenwerking met andere organisaties 

Naast ons onderwijsaanbod is er ook nog het MFC- aanbod (Multifunctioneel Centrum) waar je , mits de 

nodige toelatingen van het VAPH, verder kan ondersteund worden met verblijf (internaat), dagopvang of 

andere vormen van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp tijdens of na de schooluren. 

Contact:  Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge - tel. 050/340 341.  

8. Vrijwilligers–organisatienota 

Op 1 augustus 2006 trad de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers in werking (Wet van 3 juli 2005, 

B.S. 29 augustus 2005). Deze wet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te 

werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 

Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht 

o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder 

een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota 

in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte. 

8.1 Organisatie  (schoolbestuur) 

vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge   

8.2 Verzekeringen 
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De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, 

met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.  

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC onder het polisnummer 28.947.138. De polis ligt ter 

inzage op het schoolsecretariaat.  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 

geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en 

van de activiteiten.  

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC onder het polisnummer 28.947.138. De polis ligt ter 

inzage op het schoolsecretariaat.  

8.3 Vergoedingen  

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding 

voor de vrijwilligersactiviteiten.  

8.4 Aansprakelijkheid 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 

van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of 

derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout 

is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.  

8.5 Geheimhoudingsplicht/discretieplicht/meldingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden 

is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Deze bepaling richt zich vooral 

tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en 

andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op 

vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze geheimhoudingsplicht niet van toepassing. Vrijwilligers in 

onze school  hebben zelfs meldingsplicht t.a.v. de directie van de school i.v.m. onrustwekkende feiten of 

situaties. Een vrijwilliger heeft net als de personeelsleden van de school wel een discretieplicht. Hij/zij  gaat 

discreet om met de informatie die hem of haar is vertrouwd, bespreekt dit nooit met derden buiten of 

binnen onze organisatie. 
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9. Algemene jaarkalender 

Onderstaande data gelden voor alle leerlingen BuSO Spermalie 

Bepaalde data (infoavond, oudercontact, open deurdag, …) die specifiek voor een of enkele pedagogische 

eenheden gelden, worden in een afzonderlijk bericht aan de betrokken ouders meegedeeld bij de start 

van en/of in de loop van het schooljaar.  

 

De school houdt zich het recht voor om, in geval van onvoorziene omstandigheden, van deze jaarkalender 

af te wijken. . 

 

EERSTE TRIMESTER   

Eerste schooldag  Donderdag 1 september 2022 

Lesvrije dag voor de leerlingen  Vrijdag 30 september2022 (weekendbus op donderdag 29 sept) 

Herfstvakantie  Maandag 31  oktober t.e.m. zondag 6 november 2022 

Wapenstilstand (vrije dag) Vrijdag 11 november 2022  (weekendbus op donderdag 10 nov) 

Lesvrije dag  Maandag 21 november (weekendbus op dinsdag 22 nov) 

Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 

TWEEDE TRIMESTER  Start maandag 9 januari 2023 

Lesvrije dag voor de leerlingen  Maandag 6 februari 2023 (weekendbus op dinsdag 7 febr) 

Krokusvakantie  Maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie  Maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023 

DERDE TRIMESTER  Start maandag 17 april 2023 

Voorrangsperiode inschrijvingen Zie website www.de-kade.be 

Open inschrijvingen Zie website www.de-kade.be 

Lesvrije dag  Vrijdag 28 april 2023 (weekendbus op donderdag 27 april) 

1 mei – vrije dag Maandag 1 mei 2023 (weekendbus op dinsdag 2 mei)  

Hemelvaartsdag + brugdag (vrije dag) Donderdag 18 mei – vrijdag 19 mei (weekendbus op woensdag 

17 mei om 12.00u)) 

Pinkstermaandag (vrije dag) Maandag 29 mei 2023 (weekendbus op dinsdag 30 mei) 

Einde-trimester activiteiten/viering  Vrijdag 30 juni 2023 

(LET OP: de lessen stoppen om 12.00, weekendbussen rijden 

om 12 uur!!!)  
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