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Welkom in onze school 
 

Beste leerling en ouders, 

Het verheugt ons dat jullie kiezen voor BuSO Sint-Gerardus. Als schoolteam willen wij een 

totaalaanpak op maat realiseren. Naast het leerkrachtenteam hebben wij binnen onze school 

logopedisten, ergotherapeuten, verpleging en een kinesist in dienst die instaan voor extra 

klassikale ondersteuning. Hierdoor kunnen wij nog meer differentiëren en inspelen op de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

De totale zorg binnen de school wordt gecoördineerd door de 2 psycho-pedagogische functies.  

Indien er individuele behandelingen nodig zijn (zoals kinesitherapie, ergotherapie of 

logopedie) zijn er 2 mogelijkheden; 

Ofwel maken jullie gebruik van het Dienstencentrum Sint-Gerardus (MFC). Je bent dan een 

niet-externe leerling en individuele behandelingen zitten in het totaalaanbod net zoals ADL 

ondersteuning, begeleiding bij eetsituaties en toegang tot de medische, sociale, psycho-

pedagogische, therapeutische en techno-therapeutische dienst.        

Ofwel ben je een externe leerling. Externe leerlingen kunnen niet automatisch gebruik maken 

van deze ondersteuning van het MFC. Via RTH kunnen externe leerlingen wel beperkt zorg 

inkopen (volgens de beschikbare punten), vb. voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang, … 

In een afsprakennota wordt schriftelijk vastgelegd wat de school, zonder MFC, kan bieden en 

wat niet alsook de afspraken indien er wordt samengewerkt met externe ondersteuners.  

Het begeleidende schoolteam zal zich ten volle inzetten om aan iedereen de nodige 

onderwijskundige en andere ondersteuning te bieden. Bij vragen of problemen staan wij 

alleszins klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

Wij heten jullie, leerlingen en ouders, van harte welkom in het BuSO en hopen op een fijne 

samenwerking gedurende de hele verdere schoolloopbaan. 

Ellen Capiot  
directeur          
 

01.09.2022 

Actuele informatie over ons school, en dit schoolreglement is steeds terug te vinden op onze 
website https://www.sintgerardus.be/zorggebruikers-en-leerlingen/jongeren/onderwijs-2  
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Deel I ― Pedagogisch project en engagementsverklaring 

Pedagogisch project 

 
In ons pedagogisch project belichten we onze doelstellingen en onze opdracht als Katholieke 
school. Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool (“Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan 
katholieke dialoogscholen”). We expliciteren tevens welke waarden en houdingen we 
nastreven. De inschrijving van uw zoon of dochter komt pas tot stand na schriftelijke instemming 
(ondertekening voor akkoord) van u als ouders met dit pedagogisch project. Het pedagogisch 
project is terug te vinden op onze website.  

Engagementsverklaring tussen school en ouders  

 
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen 
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Als 
Katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw zoon of dochter op een zo goed 
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan.  

Onze school kiest voor een intense samenwerking met jullie als ouders. 

 
Wij willen werken in partnerschap met jullie als ouders en rekenen daarom ook ten volle op uw 
medewerking. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen 
te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 
oudercontact. We organiseren op regelmatige basis individuele oudercontacten. Bij het begin 
van elk schooljaar laten we weten op welke data die doorgaan. Als u niet aanwezig kan zijn op 
één van deze oudercontacten verwachten we dat u de school verwittigt.   
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de 
geplande momenten voor oudercontact kan aanwezig zijn. Tijdens de oudercontacten wordt de 
individuele vordering van uw kind besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, 
accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor 
het kind, inhoud van lessen, de evolutie van uw kind… zijn voorwerp van besprekingen. 

We verwachten dat uw zoon of dochter aanwezig is op school en op tijd 
komt. 

 
We willen de schooltijd optimaal gebruiken. In deze schooltijd zitten collectieve leeractiviteiten, 
individuele leersessies of (voor niet-externe leerlingen) therapiemomenten ingebouwd. Wij 
vragen uitdrukkelijk aan de ouders om het uurrooster van de school te respecteren en dit 
vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni. Buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als 
normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw 
kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw 
kind hieraan moet deelnemen.  

Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen 
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Wij voorzien dat de bussen van 
het leerlingenvervoer voor 9.00 uur in de school toekomen. We vragen aan ouders er alles voor 
te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft. Wij vragen aan ouders die de jongere zelf 
brengen/halen nauwlettend het beginuur en einduur van de schooldag te respecteren. Enkel 
om ernstige redenen en na toestemming van de directeur kan een jongere tijdens de schooltijd 
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worden afgehaald. Verder wordt verwacht dat ouders die de jongere zelf brengen of ophalen 
niet verder gaan dan de schoolpoort.  

De aanwezigheid van de jongere heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage. 

Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, 
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve 
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Indien u of uw kind niet 
meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een 
tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren 
in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat 
hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is 
waar uw kind verblijft. 

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele 
leerlingenbegeleiding. 

 
In onze school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling 
volgens eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder ontwikkelen. We 
houden rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke 
facetten in het oog: ”Welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan”.  
Daarom werken we in onze opleidingsvorm 4 met de leerplannen en eindtermen secundair 
onderwijs, met doelen en ondersteuning aangepast aan de jongere. Het aanbieden van 
individuele begeleiding en het bijsturen en differentiëren in het leerproces is het uitgangspunt 
van het buitengewoon onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het MFC of externe 
hulpverleners voor externe leerlingen. 
Wij willen ouders betrekken in de verschillende fasen van het leerproces en de 
onderwijsloopbaan.  

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun jongere het wat moeilijk heeft bij het leren. Wij als 
school engageren er ons toe alle jongeren zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun jongere, ook 
in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 
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Deel II ― Het reglement 

In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van 
het schoolleven. Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en samenhorigheid, kan in een 
school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en 
regelmaat. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat de 
leerling een aantal rechten heeft in de school.  

 Inschrijvingen en toelatingen 

 
In dit onderdeel lichten we toe hoe de inschrijving van een leerling verloopt  

● indien deze leerling ingeschreven wordt in het MFC, en dus een goedkeuring 
krijgt vanuit het VAPH (niet-externe leerling) 

● indien deze leerling niet ingeschreven wordt in het MFC (externe leerling) 
Zowel externe als niet-externe leerlingen dienen in het bezit te zijn van een verslag type 4 (OV1 
of OV4) opgemaakt door het CLB. 
 
Voor leerlingen met een dubbele inschrijving trachten we de regelgeving van Welzijn te 
combineren  met het inschrijvingsdecreet van Onderwijs.  
 
Hieruit volgen voor niet-externe leerlingen deze afspraken: 

● Aanmeldingen gebeuren via de intaker. Dit is een persoon die zowel contact neemt met 
de verantwoordelijke van de school als het MFC en die u doorheen de hele intake loodst.  

● Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek met de directie en/of de 
schoolpedagoog en een maatschappelijk werker (MFC) in aanwezigheid van minstens 
één van beide ouders. 

● Na het intakegesprek volgen opname-onderzoeken (multidisciplinair team). 
● Het opnameteam adviseert en het directieteam beslist over de inschrijving. 
● De ondertekening van het opvoedingsproject en het schoolreglement gebeurt bij 

inschrijving.  
 
Hieruit volgen voor externe leerlingen deze afspraken : 

● Aanmeldingen gebeuren via de directie van de school.  
● Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek met de directie en/of de 

schoolpedagoog. 
● Er wordt een afsprakennota opgemaakt over de ondersteuning (in samenwerking met 

externen) die voor niet-externen door het MFC wordt geboden. 
● De ondertekening van het opvoedingsproject, de afsprakennota en het schoolreglement 

gebeurt bij inschrijving.  
 
De ”inschrijvende ouder” verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. 
handelt met de instemming van de andere ouder. 
 
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving 
stopt enkel als: 

● je zelf onze school verlaat; of 
● je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; 

of  
● jij en je ouders je niet akkoord verklaren met een nieuwe versie van het 

schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende 
schooljaar; of 

● je ondanks begeleiding blijft spijbelen. 
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Een inschrijving van een leerling in een school geldt in principe voor de duur van de hele 
schoolloopbaan. De voortzetting van de opleiding in dezelfde school kan nooit geweigerd 
worden, tenzij de reeds ingeschreven leerling via een tuchtmaatregel werd uitgesloten. 
 
Verder wordt de wetgeving van Onderwijs zo goed als mogelijk ingepast en worden de volgende 
mogelijke instapdata gerespecteerd : 

● Chronologische aanmeldingen van de campusleerlingen vanaf 1 februari  
● Voor zusters/ broers vanaf 1 februari 
● Chronologische aanmeldingen vanaf 1 maart voor alle andere leerlingen. 
● Indien ouders geen aanvraag doen voor inschrijving in het Dienstencentrum, 

worden alleen de regels van het inschrijvingsdecreet gevolgd. 
 
De capaciteit voor het BuSO wordt vastgelegd voor 1 januari voor het volgende schooljaar. Deze 
mededeling is terug te vinden op de website van het BuSO.  

Onze school 

Dagindeling en vakantie- en verlofregeling 

 
Uw zoon of dochter komt ’s morgens van de bus of wordt afgezet bij de schoolpoort.  Zij komen 
samen op de speelplaats van het BuSO. Ze wachten op het belsignaal en gaan samen met hun 
leerkracht naar de klas.   
’s Middags staan ze onder de verantwoordelijkheid van het MFC en/of de school. Niet-externe 
leerlingen hebben een warme maaltijd en voormiddag een drankje.  
De niet-externe leerlingen verblijven buiten de schooluren onder de verantwoordelijkheid van 
het MFC (indien ze daar ook ingeschreven zijn). Externe leerlingen kunnen buiten de schooluren 
via RTH in de school blijven.  Op woensdagnamiddag kunnen externe leerlingen zich inschrijven 
voor een naschoolse activiteit, tegen een vergoeding (bepaald door het aanbod). 
 
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. 

Revalidatie tijdens de lesuren 

 
Tijdens de lesuren worden therapeutische behandelingen in klasverband verstrekt aan de 
leerlingen door het paramedisch personeel van de school en individuele therapie voor niet-
externe leerlingen door het Dienstencentrum. Hiervoor wordt eenmalig aan u een schriftelijke 
toestemming gevraagd. Voor externe leerlingen geldt voor individuele therapie een aparte 
regeling, opgemaakt in een afsprakennota. 

Verzekering  

 
In geval er zich een ongeval voordoet tijdens de schooluren of tijdens het leerlingenvervoer 
wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan het secretariaat van de school. Dit zal aangifte doen 
bij de verzekeringsmaatschappij. 
Vanaf heden is voor de elektrische rolwagen “de aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorvoertuigen” niet meer verplicht. Er wordt wel aanbevolen om de elektrische rolwagen te 
laten opnemen in de BA familiale. 
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Leerlingenstages en werkplekleren 

5 Office & Retail Assistant: 

4 u alternerende leerlingenstage/week. De leerlingen lopen leerlingenstage op een kantoor voor 
Office en/of in een winkelomgeving voor Retail. Stagevrije dagen worden voor aanvang van de 
stageperiode aan de stageplaats gecommuniceerd.  

Praktijklessen en stages inhalen (enkel in bso) 

Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste 
lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit steeds met de begeleidende 
klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer (in overleg met de betrokkenen) je de praktijklessen 
of –stages zal inhalen. 

Verzekering 

Leerling-stagiairs zijn voor ongevallen tijdens een stage verzekerd voor lichamelijke schade door 
de arbeidsongevallenverzekering die de school onderschreven heeft. Voor ongevallen op weg 
naar en van de stageplaats en voor schade onvrijwillig aan derden aangebracht tijdens de stage, 
komt de schoolverzekering tussenbeide. 

Vervoer 

Vervoer naar de stageplaats/werkplek moet steeds door de ouders zelf voorzien worden. 

Extra-murosactiviteiten 

De leerling is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 
duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school naar om alle leerlingen te 
laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten 
maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan de leerling geven. Als je niet wenst 
dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je 
dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die 
niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school aanwezig zijn.  

● Eendaagse uitstappen   

Doel: Eendaagse uitstappen hebben als doel het aanbod in de school te versterken of 
uit te breiden met het oog op de totale ontwikkeling van de kinderen.  Aanbod: 
sportdagen, schoolreizen en uitstappen.  

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met 
de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de 
toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, 
dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet 
weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school 
aanwezig te zijn.  

● Meerdaagse uitstappen   

Doel: Meerdaagse uitstappen worden georganiseerd ter bevordering van de 
zelfstandigheid en om een breed aanbod van ervaringen aan te bieden in het kader van 
de schoolse doelstellingen.  Aanbod: zeilreis, zeeklassen, … 
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Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming 
van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-
murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op 
school aanwezig te zijn. 

Schoolrekening 

 
In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Je vindt 
de bijdrageregeling als bijlage bij dit schoolreglement. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet 
verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die zeker moeten gebeuren voor 
handboeken, inkom toneel,… Niet verplichte uitgaven laten toe om niet deel te nemen. Indien 
je wel deelneemt, sportweek of zeilreis, wordt de bijdrage verplicht. 
Voor sommige kosten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere kosten zijn enkel richtprijzen 
vermeld. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets 
meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die 
de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. 
 
We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening: 

 De aankoop van schoolgerief wordt meegedeeld in de schoolagenda. U kiest vrij waar 
deze zaken aangekocht worden.  

 Schoolrekeningen  worden per trimester  via brief meegegeven. 

 We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. 

 Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we  
beide ouders een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig 
is betaald, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de 
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.  

 Indien er problemen ontstaan in verband met het betalen van de schoolrekening, kan 
er contact opgenomen worden met de directeur of voor niet-externe leerlingen met de 
maatschappelijk werker van het MFC. Het is de bedoeling dat er afspraken worden 
gemaakt over een aangepaste manier van betalen (mogelijkheid om gespreid te 
betalen). Wij verzekeren een discrete behandeling van de vraag. 

 Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het 
gesprek aan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het 
versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). 
Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet 
betaald is. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet. 

 Recupereerbare kosten bij niet-deelname aan activiteit. De school zal de gemaakte 
kosten bij niet-deelname aan een activiteit terugbetalen in de mate dat de kosten nog 
te recupereren zijn, los van het feit of de niet-deelname al dan niet gewettigd is. Vb. Als 
uw kind meegerekend werd voor het busvervoer of het verkrijgen van een 
groepskorting, zijn dit kosten die niet te recupereren zijn en dus doorgerekend worden.  

 Wanneer een extra murosactiviteit wordt geannuleerd o.w.v. veranderende 
maatregelen inzake het coronavirus of andere door de overheid opgelegde 
maatregelen, wordt getracht zoveel mogelijk kosten te recupereren. De niet-
recupereerbare kosten kunnen ten laste worden gelegd van de ouders. 
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Reclame en sponsoring 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de publicaties van het 

jaarlijkse zomerfeest. 

Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht 

In sommige vakken 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. 

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 hierover 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. 

Leerlingenvervoer 

 
Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door De Lijn, in nauwe samenwerking met de 
scholen. Het is gratis voor de rechthebbende leerling. Dit wil zeggen dat Sint-Gerardus de 
dichtstbijzijnde school moet zijn met betrekking tot de handicap, voor ons is dat type 4. 
 

- Collectief vervoer: De leerling maakt gebruik van de bussen van het leerlingenvervoer. 
Voor aanvang van het schooljaar krijgt u een rittenblad toegestuurd waarop de volgorde 
van de rit staat alsook het telefoonnummer van de busbegeleiding. Deze ritten worden 
volgens de geldende regelgeving door De Lijn opgesteld en kunnen gewijzigd worden 
indien de situatie, meer of minder leerlingen op de rit, verandert. 
 

- Individueel vervoer: De rechthebbende leerling wordt zelf gebracht naar en afgehaald 
van de school. Hiervoor hebt u recht op een tegemoetkoming. 
 De tussenkomst in de vervoerskosten wordt als volgt berekend: 

● 75% van het tarief van het jaarabonnement van een trajecttreinkaart 2e klas 
NMBS, indien zij naar de school worden gebracht met eigen vervoer, bij het 
dagelijks vervoer. 

● 1/5de van het tarief van het jaarabonnement van een trajecttreinkaart aan 75% 
bij WE-vervoer. 

De tegemoetkoming in de vervoerskosten bedraagt 4/10de van het jaarabonnement 
voor het eerste trimester en telkens 3/10de van het jaarabonnement voor het tweede 
en het derde trimester. 
De tussenkomst in de terugbetaling van de verplaatsingsonkosten zal worden berekend 
op basis van:   

- één heen- en terugreis per dag voor de leerlingen die naar huis gaan; 

- één heen- en terugreis per week voor leerlingen die naar het verblijf gaan. 
 
Contactpersoon leerlingenvervoer: Miranda Hendriks (011/350100) 
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We hebben de volgende afspraken rond het leerlingenvervoer met u als ouders:  
 

● Aan de op- en afstapplaats 
 

U zorgt ervoor dat uw zoon of dochter tijdig klaarstaat op de afgesproken opstapplaats zodat de 
tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. 
U bent tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig zodat de tijdsregeling van de rit niet in 
het gedrang komt. 
De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van instappen tot bij 
het uitstappen. Dus tot op het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt, draagt u als  
ouder (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Tevens 
begeleidt u uw kind bij het veilig afstappen van de bus. Na het verlaten van de bus bevindt uw 
zoon of dochter zich niet meer onder de verantwoordelijkheid van de busbegeleider maar heeft 
u de volle verantwoordelijkheid en dient u de nodige schikkingen te treffen om uw kind aan de 
halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. Wanneer u niet aanwezig kan 
zijn op het normale afstap-uur, dient op voorhand een schriftelijke regeling getroffen te zijn over 
een vertegenwoordiger/plaatsvervanger die uw zoon of dochter kan opvangen bij het 
uitstappen. Indien er geen regeling is getroffen, wordt de leerling naar het verblijf in Hasselt 
gebracht (Ekkelgaarden 20), waar u de leerling persoonlijk dient af te halen.  
 

● Bij afwezigheid van de leerling 
 

U verwittigt de busbegeleider vooraf bij een voorziene afwezigheid van de leerling. Het is jullie 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de busbegeleider duidelijk weet wanneer de 
leerling gebruik zal maken van het leerlingenvervoer. Bij ziekte is het belangrijk om tijdig door 
te geven wanneer uw zoon of dochter weer gebruik zal maken van het leerlingenvervoer. Na 
een ziekenhuisopname of langdurige afwezigheid is de toestemming van de medische dienst, 
de behandelende arts of de CLB-arts nodig om terug gebruik te mogen maken van het 
leerlingenvervoer. De busbegeleider zal die toestemming via de verantwoordelijke ontvangen 
alvorens uw zoon of dochter te mogen ophalen. 
 

● Meebrengen van extra materiaal 
 
De bussen van het leerlingenvervoer zijn niet uitgerust met een bagageruimte. Het is aldus 
verboden om extra materiaal met de bus mee te geven. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming 
van de directie kan een uitzondering gemaakt worden. 
 
Met uw zoon of dochter maken we de volgende afspraken rond het leerlingenvervoer:  
 
Het is verplicht om…  
 

 de vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven 
zitten. 

 de veiligheidsgordel van de zetel om te doen. Indien je met de rolwagen vervoerd wordt, 
is het noodzakelijk om de gordel van de rolwagen om te doen. De busbegeleider zal de 
toegang weigeren indien er geen gordel aanwezig is! 

 te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleider. 
 
Het is verboden om… 
 

 te eten, te drinken en te roken op de bus. 
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 deuren of ramen te openen zonder toestemming van de busbegeleider. 
 de chauffeur te hinderen in het uitvoeren van zijn functie. 

 
Incidenten/klachten: 
 

 Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door de 
leerling (ouders). 

 Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan 
de leerling worden ontzegd. Dit wordt door de directie van de school beslist. Let wel: dit 
ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht. 

Laptopproject  

 
Dankzij de Digisprong zijn we in de mogelijkheid deels tegemoet te komen in de aankoopprijs 
van laptops aangekocht via de school. De mate van tegemoetkoming is rechtstreeks afhankelijk 
van de middelen die ons toegekend worden door de overheid. Zodra het toegekende budget 
duidelijk is, volgt een communicatie naar de ouders over het bedrag van de tegemoetkoming.  

Studiereglement  

Afwezigheid 

 
Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de 
buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in 
deel I die je ouders ondertekend hebben.  

De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe om de volgende redenen :   
● medische redenen, zoals ziekte of ongeval; 
● bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van aanverwanten in de 

tweede graad of van iemand die bij jullie inwoont. Je bezorgt ons dan vooraf een 

verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging; 
● gerechtelijke redenen (bijwonen van een familieraad, dagvaarding voor de 

rechtbank); 
● opname in een instelling voor bijzondere jeugdzorg die een schoolvervangend 

programma aanbiedt; 
● topsportstatuut (Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve 

lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je 
mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.); 

● onbereikbaarheid van de school door overmacht; 
● 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 internetonderwijs) 

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

● schorsing door de school (zie orde- en tuchtmaatregelen); 
● Moslims, Joodse en orthodoxe leerlingen: je ouders moeten vooraf aan de directie 

melden dat je zal deelnemen aan het beleven van feestdagen die bij deze 
gemeenschap horen. Voor Moslims zijn dit het Suikerfeest en het Offerfeest (beide 
1 dag). 
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Voor andere afwezigheden heb je de toestemming van de directeur of zijn afgevaardigde nodig. 
Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je om een ernstige reden niet aan een 
bepaalde activiteit kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de directeur of zijn 
afgevaardigde en moeten ze dit schriftelijk motiveren.  

Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? 

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de 
afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn 
afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid 
delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.  
 
Tijdens stages verwittig je naast de school ook nog steeds je telefonisch je stagementor van 
de werkplek en je stagebegeleider van de school. 
 
Uiteindelijk moet voor ELKE afwezigheid een schriftelijk bewijs afgeleverd worden. Voor 
afwezigheden om medische redenen bestaan er vaste regels: 

● Een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet. Dit is een korte afwezigheid 
wegens ziekte van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Een ondertekende 
en gedateerde verklaring van de ouders is dan voldoende. (Let op: maximaal vier per 
schooljaar) 

● Een medisch attest is wel nodig wanneer er sprake is van lang en veelvuldig ziek zijn. Als 
je vier dagen of meer ziek bent volstaat een verklaring van je ouders niet. Als je vier keer 
afwezig bent geweest  voor een korte periode (1 tot 3 dagen) moet de directie voor ELKE 
afwezigheid wegens ziekte een medisch attest eisen. Korte medisch contacten zoals 
onderzoeken, aanpassingen,… kunnen dus best met een medisch attest gewettigd 
worden.  

● Een medisch attest is ook nodig als je tijdens de proefwerken of stage ziek bent. 
Eventueel kan de school hier bijkomende evaluatiemomenten/stagemomenten aan 
toevoegen.  

Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? 

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

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

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

● begin- of einddatum zijn vervalst; 

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

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

Wanneer lever je een medisch attest in?  

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

● Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, 
volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent 
vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de arts één enkel medisch attest 
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indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, 
maar volstaat een verklaring van je ouders (de verklaring van je ouders is wel noodzakelijk). 

Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?  

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, 
heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). De verdere uitleg 
hierover vind je terug bij het onderdeel Studieaanbod, punt D. 

Wat is synchroon internetonderwijs? (SIO)  

Leerlingen die minimaal 4 weken of veelvuldig (minimaal 36 halve dagen per jaar) afwezig zijn 
op school wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval kunnen via de computer thuis de 
lessen op school ‘live’ meevolgen.  
 
Wanneer komt een leerling hiervoor in aanmerking: 

● de ouder(s) bezorgt een geldig afwezigheidsattest 
● de leerling krijgt geen permanent onderwijs aan huis (POAH) 
● de ouder(s), arts of andere betrokkene doet een aanvraag bij Bednet 
● Bednet kent SIO toe 

SIO is een tijdelijke oplossing. Het doel is dat de leerling, zodra hij kan, de les weer volgt op 
school. 

Wat gebeurt er bij veelvoudige afwezigheden? 

Een afwezigheid die niet verantwoord is door een verklaring of een attest wordt beschouwd als 
een onwettige afwezigheid (B-code). Bij problematische afwezigheden (vanaf 5 halve 
schooldagen) wordt een procedure opgestart door het CLB. Daaropvolgend kunnen ook andere 
instanties ingeschakeld worden. Indien je niet positief inspeelt op onze 
begeleidingsinspanningen kan de directie steeds beslissen om je uit te schrijven en /of om je 
dossier als zorgwekkend door te spelen naar het departement Onderwijs. 
 
De wettiging gebeurt wanneer je terug op school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende 
lesdagen ziek zijn, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen. 
 
Indien je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen of te stoppen met 
onderwijs, melden je ouders dit onmiddellijk aan de directie van de school. 

 

Persoonlijke documenten 

Schoolagenda 

 
De digitale schoolagenda wordt beschouwd als een zeer belangrijk contactmiddel tussen jullie 
als ouders en de school. Je zoon of dochter krijgt bij het begin van het schooljaar een 
Smartschool-account waarmee ingelogd kan worden op de digitale schoolagenda. Ook jullie als 
ouders kunnen, aan de hand van een co-account, de digitale schoolagenda raadplegen. Iedere 
les wordt de schoolagenda ingevuld door de leerkracht. In de schoolagenda is er plaats voor het 
onderwerp van de les, de taken, opdrachten en toetsen. De schoolagenda dient dagelijks 
nagekeken te worden door de leerling en/of de ouders.  
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Schoolgerief 

 
Elke leerkracht vermeldt in de schoolagenda wat er nodig is aan schoolgerief, mappen, plastic 
mapjes en andere benodigdheden.  Aangekochte handboeken en werkboeken alsook kopieën 
worden via de schoolrekening doorgerekend aan u. 

Schooltaken 

 
Taken en oefeningen worden op de afgesproken dag afgegeven. 

Briefwisseling 

 
Post zal via Smartschool worden verstuurd naar zowel het leerling account als het co-account. 
Het is dus belangrijk dat Smartschool dagelijks gecheckt wordt. De post bevat informatie vanuit 
de school. Graag ontvangen we de respons op dit bericht (vraag naar een goedkeuring enz...) zo 
snel mogelijk terug.  

Leerlingenbegeleiding 

 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 
te voorzien. Hiervoor werken we samen met een heel aantal partners. Een goede communicatie 
onderling en een duidelijke taakverdeling zijn noodzakelijk. De leerlingenzorg in de afdeling 
BuSO-jongeren wordt op de volgende manier georganiseerd: 
 

● 1ste lijn: de brede basiszorg  
De zorg van onze leerlingen/zorggebruikers is een verantwoordelijkheid van het hele 
team. De leerkracht, paramedicus of secretariaatsmedewerker is het eerste 
aanspreekpunt bij problemen of als leerlingen/zorggebruikers met vragen zitten. Bij 
problemen is het deze persoon in eerste instantie die reageert op de situatie. 
 

● 2de lijn: pedagoog/psycholoog van de school en het MFC 
In crisissituaties (hoog stressniveau bij de leerling waardoor de gewone activiteiten 
niet meer kunnen worden verdergezet) kan de leerling terecht bij de PPD van de 
school en voor niet-externe leerlingen ook bij de PDD van het MFC. De PPD handelt 
met als eerste doelstelling rust brengen voor de leerling (dit kan even alleen zijn in 
de gesprekruimte, wandeling gaan maken, …). Wanneer de leerling rustig is, wordt 
er getracht om zo snel mogelijk terug te keren naar de vorige activiteit.  
Wanneer de leerkracht of paramedicus vragen of ongerustheden heeft over zijn 
begeleiding of aanpak in de klas, kan hij/zij beroep doen op de PPD. Samen met de 
betrokken medewerker gaat de PPD op zoek naar gepaste 
hulpmiddelen/strategieën. 
Tot slot kunnen leerlingen ook terecht bij de pedagoog of psycholoog voor 
individuele gesprekken over verschillende thema’s. 
 

● 3de lijn: externe partners 
Voor een aantal leerlingen is een meer individuele, intensievere begeleiding nodig. 
Er is nood aan bijkomende inzichten. Hiervoor wordt de hulp van externe instanties 
ingeroepen al dan niet bijgestaan door het CLB. Deze hulp kan bestaan uit een time-
out project, begeleiding bij een kinderpsychiater, het zoeken naar een andere 
school,… Bij heroriënteringen naar andere scholen/settings speelt het CLB een 
belangrijke rol. 
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Het zorgbeleid legt nadruk op preventie, verbindend schoolklimaat en herstelgericht 
werken. Voor meer informatie over onze visie rond leerlingenbegeleiding verwijzen 
we graag naar onze visietekst zorgbeleid op school.  

Begeleiding bij je studies 

De klastitularis 

 
Eén van de leerkrachten vervult de taak van klastitularis. Bij hem/haar kan men altijd terecht 
met vragen en problemen. Het is ook de klastitularis die de evaluatievergaderingen voorzit, de 
rapporten invult en met de ouders en de leerling bespreekt. 

De klassendirecteur 

 
De klassendirecteur verzamelt de gegevens van alle betrokken leerkrachten uit de school om 
aan de handelingsplanbespreking van de leerling deel te nemen (minimaal éénmaal per jaar). 
Hij is dus lid van het begeleidingsteam dat verantwoordelijk is voor het opstellen en bijsturen 
van het individueel handelingsplan. 
Deze leerkracht staat in voor het bijhouden van een administratief dossier van de leerling.  

De leerkrachten 

 
In het lessenrooster, ingevuld in de agenda, staan al de vakken en de betreffende leerkrachten 
vermeld. 

Psycho-pedagogisch personeel 

 
De totale zorg voor uw kind binnen de schoolwerking wordt gecoördineerd door de pedagoog 
en psycholoog van de school. Voor niet-externe leerlingen gebeurt dit steeds in overleg met het 
psycho-pedagogisch personeel van het MFC.  

Het paramedisch team 

 
Op bepaalde momenten worden de leerlingen mee ondersteund tijdens het klasmoment door 
een logopedist, ergotherapeut of kinesist van de school. 

De mentor 

 
Elke niet-externe jongere  in  het BuSO Sint-Gerardus  kan  een  mentor hebben die 
verantwoordelijk  is  voor  de  samenwerking  binnen  het  begeleidingsteam. Dit wordt mee 
opgenomen in het handelingsplan. De mentor is steeds een personeelslid van het MFC, niet van 
de school. 

De extra begeleiding 

 
Voor niet-externe leerlingen is er ook nog extra begeleiding van therapie en opvoeding mogelijk. 
De personeelsleden van het MFC ondersteunen de leerkracht tijdens bepaalde  klasactiviteiten, 
projecten, uitstappen, enz. … 
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Voor externe leerlingen kan extra begeleiding door externen enkel in samenspraak met de 
school via een afsprakennota. Tijdens het verblijf op school zullen heel wat mensen de leerling 
helpen op weg naar zijn zelfstandigheid en volwassenheid. 

De begeleidende klassenraad 

 
Schoolse vorderingen worden door de leerkrachten en paramedici besproken. 
Zij ontmoeten elkaar wekelijks tijdens de klassenraad. Tijdens de bespreking in de klassenraad 
wordt er voor elke leerling naar de meest efficiënte begeleiding en remediëring gezocht. Deze 
resultaten worden verzameld en mee opgenomen in het individueel handelingsplan. 

Een aangepast lesprogramma 

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

De evaluatie  

Rapport: 

De leerlingen in de A-stroom krijgen 4 keer per jaar een rapport dagelijks werk en na elke 
examenperiode een rapport examens. 
Leerlingen in de B-stroom krijgen 4 keer per jaar een rapport dagelijks werk. 
Het rapport wordt besproken en bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. 
Elk rapport wordt terug aan de school bezorgd. Op het einde van het schooljaar is dit niet nodig. 

Evaluatiedagen: 

De leerlingen worden tijdens een aantal evaluatiedagen, verspreid over het schooljaar, 
uitgebreid besproken door hun leerkrachten. De leerlingen zijn op die dagen klasvrij. Het 
leerlingenvervoer en de  activiteiten van  het MFC lopen voor niet-externe leerlingen gewoon 
door. Uitzondering wanneer het BuBaO ook lesvrije dag heeft. 

Handelingsplanbespreking: 

Het (individueel) handelingsplan bestaat uit een schools handelingsplan, en voor niet-externe 
leerlingen een handelingsplan vanuit het MFC. Alle personeelsleden die betrokken zijn in de 
begeleiding van uw kind, hebben hun aandeel in dit handelingsplan. Per jongere wordt éénmaal 
per jaar een handelingsplanbespreking georganiseerd. Op deze bespreking wordt het 
individueel handelingsplan toegelicht, besproken en later bijgestuurd.  

Fraude  

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling 
onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, 
plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet 
afwezig blijven op evaluatiemomenten … 
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de 
leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. 
Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de 
persoon met toezicht  de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen 
zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je 
dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna 
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samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de 
klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De 
klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. 
Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de 
bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus 
geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een 
tuchtprocedure opstarten. 
Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een studiebewijs hebt behaald, is het 
mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen 
we enkel doen wanneer  de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de 
beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. 

Evaluatie op het einde van het schooljaar 

Hoe werkt een delibererende klassenraad? 

 
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben 
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. 

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit  deelnemen aan de bespreking van een 
leerling waaraan  hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet 
deelnemen aan de bespreking van  familieleden tot en met de vierde graad. 

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

• of je al dan niet geslaagd bent; 

• welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt. 

Hij steunt zich bij zijn beslissing: 

• op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; 

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

• op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. 

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.  
De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. 

Mogelijke beslissingen 

 
De delibererende klassenraad spreekt zich op het einde van elk schooljaar uit over je 
slaagkansen in het volgende schooljaar:  

Oriënteringsattesten eerste graad (modernisering secundair onderwijs) 

Krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende 
leerjaar. 

Ook met een oriënteringsattest A met verplichte remediëring ben je nog geslaagd: je mag naar 
het volgende leerjaar, maar je hebt het recht en de plicht van remediëring. 

Ook oriënteringsattest A met afsluiting van de toegang tot één of meer basisopties en/of 
pakketten van de basisopties betekent dat je geslaagd bent: je mag naar het volgende leerjaar 
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overgaan, maar je kan niet om het even welke basisoptie volgen. De delibererende klassenraad 
oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en 
bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een 
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing. 

Oriënteringsattesten vanaf de tweede graad: 

Krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende 
leerjaar.  

Ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar 
overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad 
oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en 
bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een 
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing. 

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

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

een getuigschrift van de eerste graad; 

een getuigschrift van de tweede graad; 

een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de derde graad bso; 

een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het 2de leerjaar van de derde graad 
aso/kso/tso of op het einde van het 3de leerjaar van de derde graad bso (specialisatiejaar)); 

een certificaat van een Se-n-Se van de derde graad kso/tso. 

In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over 
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt 
beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo 
de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar 
zal de klassenraad een beslissing te nemen. 

In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar 
van een graad beslissen dat je ondanks enkele tekorten toch al mag starten in dat 2de leerjaar. 
Je moet dan wel in de loop van dat  2de leerjaar die tekorten wegwerken. De school zal je hierbij 
ondersteunen. Op het einde van het 1ste leerjaar krijg je dan geen oriënteringsattest, maar 
enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan. 

Uitzonderlijke gevallen zijn:  

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

wanneer je van studierichting bent veranderd. 

Als je in de loop van het 2de leerjaar van school of van studierichting zou veranderen, kan het 
zijn dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar opnieuw zal samenkomen om alsnog 
een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met die beslissing, geldt 
dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op het einde van het schooljaar. 

Als je vlak voor of in de loop van het beroepsvoorbereidend leerjaar van school of 
structuuronderdeel zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van het 1ste 
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leerjaar B opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders 
niet akkoord gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op 
het einde van het schooljaar. 

Betwisten van de beslissing van de (delibererende) klassenraad 

De (delibererende) klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die 
beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je ofwel een B-attest of een C-attest hebt gekregen. 
Als je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure 
in dit punt. 

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

1) Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de voorzitter van de (delibererende) 
klassenraad. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek 
uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden 
uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven 
het rapport altijd aan je ouders / jou zelf mee.  

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn 
pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. (Aanvulling afhankelijk van het 
schoolbeleid)  

Ook die datum wordt u meegedeeld.  

De termijn begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school met de beslissing 
wordt ontvangen. De aangetekende brief wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk 
aanvragen, bv. via e-mail, bij buso.directie@sintgerardus.be. Jullie 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. 

2) Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders in een 
volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: 
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Aan de Raad van Bestuur van de VZW Sint-Gerardusscholen,  
Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek. 

Of 

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum 
ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

Die brief versturen je ouders of geven je ouders op school af ten laatste de derde dag* nadat aan 
hen:  

ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de (delibererende) 
klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd); 

ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek 
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing). 

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van 
de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen 
(zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als 
bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk 
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het 
hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

Deze termijn van drie dagen* geldt ook als je ouders ervoor kiezen op het beroep persoonlijk af te 
geven op school. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 

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

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

het beroep is gedateerd en ondertekend. 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.  

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

3) Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen of iemand afvaardigen die de beroepscommissie samenstelt. In die 
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden 
(zoals de voorzitter van de (delibererende) klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je 
ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. 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. 
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De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft 
de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen 
als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem 
de doorslag. 

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing 
nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke 
termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende 
brief aan je ouders meedelen. 

Als je op het einde van een 1ste leerjaar van de graad een attest van regelmatige lesbijwoning 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*. 

4) Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te 
sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 

Leefregels en afspraken 

Praktische afspraken en leefregels op school 

 
- De leerlingen gedragen zich binnen en buiten de school, ordelijk, keurig en beleefd. Zij 

hebben respect voor medeleerlingen, personeel van de school en het MFC en voor het 
hun toevertrouwde materiaal. 

- Eerlijkheid brengt vertrouwen mee en voor een goede geest moet iedereen op school 
de anderen kunnen vertrouwen. Leerlingen moeten ook de nodige voorzichtigheid in 
acht nemen: geen waardevolle dingen en portemonnees onbeheerd achterlaten, 
persoonlijke bezittingen herkenbaar merken, nooit veel geld meebrengen.  

- Diefstal, waardoor ofwel de school ofwel een medeleerling benadeeld wordt, is een 
ernstige fout. De dader wordt gestraft en hij moet desgevallend het geleden verlies 
vergoeden. De school zelf kan overigens nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval 
van diefstal (of verlies). 

- Verplaatsingsmiddelen worden ordelijk en op voorziene plaatsen achtergelaten. 

- Al de leerlingen bevinden zich op lesvrije momenten in de BuSO-square of op de 
buitenspeelplaats van het BuSO. Niet in de gangen/lokalen/sporthal.  
Leerlingen vragen toestemming aan het secretariaat of aan hun leerkracht om zich naar 
de technische of medische dienst te begeven. 

- Tijdens de schooluren verlaat een leerling enkel de klas op het uur dat er  
therapie voorzien is. Al de andere afwezigheden uit de klas zijn onwettig,  
tenzij men toestemming heeft van de betrokken leerkracht.  

- Gsm-gebruik is alleen toegelaten buiten de lesuren of in kader van didactische 
activiteiten, toegestaan/ begeleid door leerkrachten. De Gsm-toestellen staan af 
tijdens de lessen!! 

o De leerling dient zijn/haar Gsm af te geven wanneer deze tijdens de lesuren 
gebruikt wordt zonder toestemming van de leerkracht. De leerling zal zijn/haar 
Gsm op het einde van de dag terug ontvangen.  

- De gedragscode met betrekking tot het gebruik van internet en sociale media (chatten, 
facebook, twitter) vindt u terug in het algemeen protocol van Sint-Gerardus rond het 
gebruik van sociale media. 
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o Bij misbruik van sociale media tijdens de schooluren zal een sanctie voorzien 
worden.  

- Geluidsoverlast: muziek mag geen hinder betekenen voor anderen. 

- De leerlingen komen naar school in gepaste kledij en met een verzorgd uiterlijk. Als 
Katholieke dialoogschool staan we open voor verschillende politieke, religieuze en 
culturele opvattingen in wederzijds respect. Kledij,  uitspraken, handelingen die neigen 
naar propagenda, provocatie of een belemmering zijn voor de schoolwerking of de 
individuele gezondheid kunnen schaden, worden niet getolereerd. Het dragen van 
expliciete politieke, religieuze of culturele symbolen zijn daarom niet toegelaten.  

- Wanneer LO ingeroosterd staat, dragen de leerlingen: 
 verplicht sportieve kledij (geen kleedjes, rokjes, strakke jeansbroeken, gesloten 

sportschoenen voor de stappers) 
 lange haren in een staart (gevaar om vast te blijven hangen) 
 geen juwelen (gevaar om anderen kwetsuren toe te dienen) 
Ze voorzien bovendien een reserve T-shirt en deo. 

- Geen commerciële activiteiten tussen leerlingen onderling zonder specifieke 
toestemming van de directie. 

- Schoolvreemde affiches kunnen enkel mits toestemming van de directie. 

- Speeltijden en vrije momenten scheppen kansen tot ontmoeting en gesprek tussen al 
de leerlingen. De school is geen plek om elkaar op een ‘intiemere’ manier te ontmoeten. 
‘Koppeltjes’ zonderen zich dus niet af, er wordt niet geknuffeld of gezoend.   

- Persoonlijke bezittingen worden best gemerkt. Gelieve geen kostbare spullen mee naar 
school te brengen (iPad, PSP, …). Persoonlijke bezittingen vallen onder eigen 
verantwoordelijkheid, ook bij gebruik voor schoolse doeleinden. 

- In het kader van kooklessen wordt gevraagd om een schriftelijk bewijs van een dokter 
of één van de ouders/voogd af te geven indien om gezondheidsredenen of andere 
levensovertuiging bepaalde levensmiddelen niet genuttigd mogen worden. 

- Ook in het kader van kooklessen zal om te voldoen aan de geldende regelgeving, bij 
ieder gelegenheidsonthaal en –verkoop maar ook op stage-activiteiten, aan de 
leerlingen gevraagd worden: 
 zich te ontdoen van nagellak vooraleer te beginnen aan de bereidingen 
 juwelen en festivalbandjes uit te doen 
 indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is (gelnagels) wegwerphandschoenen te 

dragen. 

- Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief in op het 
welbevinden van leerlingen. Positieve acties om pestgedrag te voorkomen, zijn 
belangrijk. Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde leerling, die 
geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, kan niet worden getolereerd.  
In dit verband verwacht de school van alle leerlingen om pestgedrag te signaleren 
wanneer ze er getuige van zijn. Aan de gepeste leerling uit de school de uitdrukkelijke 
wens om dit te melden. Wij engageren ons om met grote discretie hierrond aan de slag 
te gaan. Op de pestende leerlingen wordt onmiddellijk het orde- en tuchtreglement van 
toepassing. 

- Leerlingen kunnen gevraagd worden hun boekentassen te openen bij vermoeden van 
diefstal, drugsdealing, … De school zal de politie inschakelen voor het doorzoeken van 
boekentassen indien de leerling weigert de boekentas te openen. 
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Privacy 

Welke informatie houden we over je bij? 

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

Jouw persoonsgegevens verwerken we met Broekx. We maken met deze 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 er op toe dat niet 
iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die 
betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB).  

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 directie. De school mag voor een eerste kopie geen 
administratieve kost aanrekenen. 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 privacy rechten, dan kan je contact opnemen met Sofie Thysen 
(contactpersoon privacy beleid) via Privacy@sintgerardus.be. 

Wat als je van school verandert? 

 
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je 
van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over 
je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je 
nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. 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 het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan 
je nieuwe school 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. 

 

 

mailto:Privacy@sintgerardus.be
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Publicatie van beeld-of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, creaties…) 

 
Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten 
op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken zullen 
dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 
aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou om schriftelijke toestemming voor het 
maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming gegeven, 
je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Indien het om niet-gerichte foto’s gaat, met name 
niet-geposeerde, spontane foto’s, sfeerbeelden in groep, bv. een sportterrein, ... gaan wij er van 
uit dat u geen bezwaar hebt tegen het nemen van foto’s en de publicatie ervan. Mocht u daar 
toch bezwaar tegen hebben, dan kan u dat schriftelijk meedelen aan de directie en we zullen uw 
bezwaar evident respecteren. 

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je 
beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 
personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming 
hebt van alle betrokkenen.  

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld-of geluidsopnames maken. 

Creaties gemaakt door leerlingen tijdens de schooluren behoren auteursrechtelijk toe aan 
BuSO Sint-Gerardus. Dit betekent dat de school de controle heeft over op welke manier de 
creatie al dan niet wordt geëxploiteerd. 

Bij misbruik wordt een tuchtprocedure gestart.  

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheidsmaatregelen 

 
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. 

Gezondheidsbeleid 

Preventiebeleid rond drugs 

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen 
namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze 
school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook 
strikt verboden. 
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Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dat 
neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens ons herstel- en 
sanctioneringsbeleid. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, 
wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik 
of drugs verhandelt. 

Rookverbod 

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van 
tabak of van soortgelijke producten. Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, 
elektronische sigaretten, shisha-pen, heatstick en pruim- of snuiftabak zijn verboden. Het 
verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en aan de schoolpoort. 
Dit rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert, zoals extra-
murosactiviteiten. Als je het rookverbod overtreedt, leggen we een sanctie op:  

- bij een 1ste overtreding: rookgerief in beslag nemen en mondelinge verwittiging. 

- vanaf de 2de overtreding worden je ouders verwittigd en is er een strafstudie (twee 
weekdagen van 13.00-13.30u). Er wordt dan een opdracht gegeven om te werken rond 
"gezondheid en roken".  

- Deze straf herhaalt zich bij elke overtreding.  

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

Gezond eten 

De leerlingen ontvangen tijdens de speeltijden en middagpauzes groenten, fruit en melk. 

Deze producten worden voor 1 portie per week, gedurende een vooraf bepaalde periode, 
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.  De uiteindelijke kostprijs voor deze producten is 
verrekend in de dagprijs en de persoonlijke bijdrage die leerlingen betalen aan het MFC. 

Het gebruik van geneesmiddelen en medische handelingen op school 

Geneesmiddelen op school: niet-externe leerlingen 
Voor de niet-externe leerlingen staat de verpleegkundige/arts van het MFC in voor het toezicht 
op en het toedienen van medicatie.   
 

Geneesmiddelen op school: externe leerlingen 

Je wordt ziek op school 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je 

opgevangen worden op het secretariaat, of we bellen naar huis of je wordt naar een ziekenhuis 

gebracht. Als jouw ouders gecontacteerd worden, wordt van hun verwacht dat zij jou zo snel 

mogelijk komen ophalen van school. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis bellen om 

je te komen halen. 

Medicatie 
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval geneesmiddelen 

ter beschikking, ook geen pijnstillers. Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel 

geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen met je ouders.  
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Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen 

ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij 

en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor 

de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat 

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

in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen van geneesmiddelen 

(bv. bij het indruppelen). Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan 

brengen we je ouders daarvan op de hoogte. 

Medische handelingen op school: niet-externe leerlingen 
Voor de niet-externe leerlingen staat de verpleegkundige/arts van het MFC in voor het 
uitvoeren van medische handelingen op school.  
 

Medische handelingen op school: externe leerlingen 
Je ouders kunnen ons vragen om medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de 
gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat met je 
ouders en je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken 
uit. 

Herstel- en sanctioneringsbeleid 

Deze maatregelen kunnen genomen worden om de goede gang van zaken in de 
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. We gaan steeds uit van een preventief en verbindend 
schoolklimaat. 
 

Begeleidende maatregelen 
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je 
ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen 
bijvoorbeeld  zijn: 

 een gesprek;  
 een begeleidingscontract; 

Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die 
manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contract en de 
samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. 

 Een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-out genoemd; 
Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje 
opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord 
gaan. 
 

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

- Een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

- Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

- Een bemiddelingsgesprek;  

- No blame-methode; 

- Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

- … 
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Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand,  
tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren, … Tijdens dit groepsoverleg zoekt 
iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of 
een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd 
uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je 
per brief op de hoogte. 

 

Ordemaatregelen 
 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? 

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe 
gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een 
ordemaatregel opleggen. 
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan 
je recht op studiebekrachtiging. 

 
 Welke ordemaatregelen zijn er? 

● een verwittiging, al dan niet met vermelding in het agenda; 
● strafwerk; 
● de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij het psycho-

pedagogisch personeel van de school 
● een aparte verplichte opdracht in plaats van de gebruikelijke les (of gelijkgestelde 

activiteit) tijdens maximaal één lesdag; 
 
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 
 

Tuchtmaatregelen 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens  schooldagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
 

 Wanneer kan 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. Dat zal bv. het geval zijn: 

● als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet 
nakomt; 

● als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
● als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. 

 
 Welke tuchtmaatregelen zijn er? 

● Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken 
voor maximaal 15 schooldagen. 

● Je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 
 

 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? 
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een 
definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende 
klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het 
advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier. 
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 Hoe verloopt een tuchtprocedure? 
Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

● De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een 
aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. 
Voor 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. 

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

 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) 
beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van 
kracht. 
De beroepsprocedure gaat als volgt: 

● Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:  
Aan de Raad van Bestuur van de VZW Sint-Gerardusscholen,  
Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek. 

● 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. 
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur 
ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst 
dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep 
daarna door aan het schoolbestuur. 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat 
betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We 
verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je 
ouders de definitieve uitsluiting betwisten. 

● Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 
beroepscommissie samenstellen of iemand afvaardigen die de 
beroepscommissie samenstelt. In die beroepscommissie zitten zowel mensen 
die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet 
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal 
onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen 
zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Voor de zitting kunnen 
jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

● Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep 
heeft ontvangen. 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 
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een schoolvakantie plaatsvinden. De beroepscommissie streeft naar een 
consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel 
stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal 
de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur 
zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een 
aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen. 

● Een zitting van de beroepscommissie kan enkel verzet worden bij gewettigde 
redenen of overmacht. De samenstelling van een beroepscommissie kan 
uitzonderlijk in de loop van een betwisting wijzigen in geval van ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid. 

 
 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: 

We zorgen ervoor dat je ouders voor het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle 
gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. 
Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. 
Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders 
schriftelijk toestemming geven. 
Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. 
Als je definitief wordt uitgesloten voor het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), 
blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We 
zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. 
Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, 
kunnen we je administratief uitschrijven. 
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. 
 

 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. Dit kan enkel bij de start 
van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties 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. 
 

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die 
beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief 
waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat 
onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de 
preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. 
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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 directie. Samen met je ouders zoeken 
we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een 
beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. Als deze 
informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen 
jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is 
door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 
klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 
correspondentieadres is: Klachtencommissie, t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
                                               Guimardstraat 1 
                                                1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  
of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
(http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen). De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk 
behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

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

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 
behandeld. 

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun 
klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 
vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 
zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 
procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op 
de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al 
dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 
tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 
bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 
een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling 
heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 
schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. Bij een 
klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Deel III: Informatie 
 

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het 
schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school 

Wie is wie?  

Raad van Bestuur  

 
De VZW Sint-Gerardusscholen organiseert onderwijs in twee scholen, nl. het BuSO  
Sint-Gerardus en het BuBaO Sint-Gerardus. De Raad van Bestuur van deze VZW draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvorming in deze scholen. Ze staat dus in 
voor de goede werking en neemt ook al de beslissingen ten goede. 
 

Voorzitter:    
Mevr. Caproens Josian 

 
Vzw Sint-Gerardusscholen  
Ondernemingsnummer 0473.863.509  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt  
Parklaan 25/6 3500 Hasselt 

Personeelsleden van de school   

 
De school is een gemeenschap waar veel mensen werken om de leerweg, de administratie en 
het sociale leven te organiseren. 
   

Directeur: 
Capiot Ellen 

   
Ondersteunend personeel: 

Claes Bert 
Thysen Sofie 
Diriks An 

Indien u één van de personeelsleden wil spreken kan u zich steeds richten tot de school: 
De directeur: 

Ellen Capiot (directeur) 
Sint-Gerardusdreef 1      
3590 Diepenbeek    
tel: 011/350142     
E-mail Ellen: ellen.capiot@sintgerardus.be    

Of het secretariaat: 
BuSO Sint-Gerardus 
Sint-Gerardusdreef 1 
3590 Diepenbeek 
tel: 011/350140 
E-mail:  Leerlingensecretariaat: buso.secretariaat@sintgerardus.be 
 Algemeen: buso@sintgerardus.be

mailto:buso.secretariaat@sintgerardus.be
mailto:buso@sintgerardus.be
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Scholengemeenschap 

Sinds kort maken we deel uit van scholengemeenschap Sint-Quintinus. Informatie over 
de scholengemeenschap vind je op https://www.sgsq.be/. 

Schoolraad 

 
Vanaf 01/04/2005 werd de vroegere participatieraad vervangen door de schoolraad. Bij het 
organiseren van deze schoolraad waren er telkens onvoldoende kandidaten vanwege ouders 
voor het oprichten van een ouderraad en vanwege het personeel voor het oprichten van een 
pedagogische raad. Bijgevolg hebben we ook geen schoolraad. 

Oudervereniging 

 
Aan de school is een oudervereniging verbonden (= gebruikersraad van het Dienstencentrum). 
Men vergadert maandelijks en organiseert regelmatig vormingsavonden. 
De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan het optimaliseren van de 
schoolwerking. Ze ondersteunt ook allerhande initiatieven op school ( o.a. financieel). 
 
Voorzitter: Dhr. Rocco Fontana, vader van Eline Fontana (BuSO)       

CLB  

 
Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB), regio 
Hasselt.     
Adres:  Jan Palfijnlaan 2 
   3500   Hasselt 
   Tel : 011/37 94 90 Fax: 011/37 94 99 
  e-mail: hasselt@vclblimburg.be 
 
Openingsuren : werkdagen    08.30 - 12.00 uur 
       13.00 - 17.00 uur 

Maandagnamiddag is het VCLB gesloten.  
 
U kan gratis beroep doen op het VCLB voor informatie en advies met betrekking tot de 
schoolgaande kinderen. Verslagen kunnen geraadpleegd worden via het platform IRIS-CLB 
online. 
Verantwoordelijke CLB medewerker voor het BuSO: Sofie Lambrechts  
 
Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je verhaal 
vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op 
hun website.  

BuSO-raad (leerlingenraad) 

 
Onder voorzitterschap van de directie vergadert de BuSO-raad minimum één keer per trimester. 
De BuSO-raad bestaat uit vertegenwoordigers van leerlingen, leerkrachten en personeel van het 
Dienstencentrum. Deze mensen worden door alle leerlingen verkozen.  

https://www.sgsq.be/
http://www.clbchat.be/
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Dagindeling 

 
De lessen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 16.10 uur. Op woensdag eindigen de lessen om 
12.30 uur. 
 
Voormiddag   09.00-09.50 uur 
   09.50-10.40 uur 
 pauze   

10.55-11.45 uur 
   11.45-12.35 uur      
 

middagpauze  12.35-13.30 uur 
 
Namiddag  13.30-14.20 uur 
   14.20-15.10 uur 

pauze   
   15.20-16.10 uur 
 studie  16.10-17.00 uur 
 
De dagindeling op een stageplaats (enkel voor 3e graad BSO) gebeurt steeds in samenspraak met 
de stagegever en kan afwijken van de dagindeling op school. 

Schoolaanbod BuSO 

OV4 

 
Binnen deze opleidingsvorm  bieden we een programma secundair onderwijs aan met 
doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de jongere. De leerling kan een 
getuigschrift/diploma secundair onderwijs behalen. 
 
Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we naast een eerste en tweede ook een derde graad aan. 
Verdere uitbouw wordt uitgewerkt o.b.v. interesses en mogelijkheden van leerlingen. We 
voorzien doorstroommogelijkheden. Indien haalbaar, kunnen de jongeren na de eerste of 
tweede graad (terug) overgaan naar het gewoon secundair onderwijs. Onze school voorziet 
hierbij in extra begeleiding via het ondersteuningsteam. 

Ondersteuningsteam 

 
Het ondersteuningsteam type 4 BuSO Sint-Gerardus biedt ondersteuning aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften in het secundair onderwijs in Limburg. De ondersteuning type 4 
is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs waarbij leerlingen met 
een (neuro)motorische beperking de lessen en activiteiten in het gewoon onderwijs kunnen 
volgen. Het ondersteuningsteam biedt een antwoord op de specifieke ondersteuningsnoden van 
leerlingen, leerkrachten en scholen.  
Het ondersteuningsaanbod zal flexibel ingezet worden (qua duur, intensiteit, focus op leerling 
of team). Aanvragen zullen ook in de loop van het schooljaar mogelijk blijven.  
BuSO Sint-Gerardus zal nauw samenwerken met het ondersteuningsnetwerk Limburg.  
Aanvragen voor ondersteuning type 4 kunnen door de school voor gewoon onderwijs, in overleg 
met CLB, ouders en betrokken leerling, rechtstreeks bij het ondersteuningsteam type 4 BuSO 
Sint-Gerardus gedaan worden. Het gaat dan om leerlingen waarvoor het CLB een 
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handelingsgericht diagnostisch traject heeft doorlopen, dat geleid heeft tot een verslag of 
gemotiveerd verslag.  
Ondersteuningsaanvragen voor leerlingen zonder gemotiveerd verslag kunnen aan het 
ondersteuningsnetwerk Limburg doorgegeven worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk 
op welke manier het ondersteuningswerk deze vragen zal opnemen.  
 

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en permanent onderwijs aan huis 
(POAH) 

TOAH 

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, 
heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Dat betekent dat je thuis 4 
uren les krijgt van een leerkracht die door de school is aangeduid. De klassenraad beslist, in 
overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.  
 
Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: 

● je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest.  
Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, 
valt deze voorwaarde weg.  

● Ben je niet-chronisch ziek dan krijg je 4 uur per week thuis les.  
Ben je chronisch ziek dan krijg je 4 uur thuis les per opgebouwde schijf van 9 halve 
schooldagen afwezigheid. 

● je verblijft op 20 km of minder van de school (indien je verblijfplaats meer dan 20 km van 
de school bedraagt, beslist de school zelf of TOAH wordt geboden). 

● je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest 
waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen-  als hij/zij 
meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is op school wegens ziekte of ongeval. 

Opgelet: Bij verblijf in Pellenberg of een andere ziekenhuisschool wordt er al onderwijs 
voorzien. Dit is niet combineerbaar. 
 
Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We 
starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag 
ontvingen en konden beoordelen. 

POAH 

Leerlingen die door een beperking niet naar school kunnen, maar wel onderwijsbegeleiding 
aankunnen, kunnen permanent onderwijs aan huis volgen. De leerling krijgt hierbij 4 uur per 
week les van een leerkracht die door de school is aangeduid. Het aanbod, tijdstip en duur van 
de lessen gebeurt in overleg met de ouders. De school houdt rekening met beperkingen die de 
arts oplegt.  
 
Wanneer komt een leerling hiervoor in aanmerking: 

● de leerling moet een verslag (type 4) voor toegang tot het buitengewoon onderwijs 
hebben. Het CLB bezorgt het verslag aan de ouders na een onderzoek. 

● POAH wordt aangevraagd bij het Zorgpunt Onderwijsinspectie. De inspectie beslist 
of POAH aangewezen is en duidt een school voor buitengewoon onderwijs aan die 
het onderwijs zal organiseren, in principe de dichtstbijzijnde school, rekening 
houdend met de vrije schoolkeuze van de ouders. 
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Jaarkalender 

 
Zie bijlage. 

Jouw administratief dossier  

 
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug 
mogelijk over de juiste gegevens beschikken. 

De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het 
trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart, een uittrekstel uit bevolkings- ,vreemdelingen- 
of het wachtregister, … 

De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. Getuigschrift van 
basisonderwijs) je hebt behaald.  

Zet je in voor de school als vrijwilliger 

 

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. 
Wij kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je 
meer informatie over de manier waarop we dit organiseren. Voor de volgende activiteiten doen 
we zoal beroep op vrijwilligers: sport en spel, uitstappen, knutselactiviteiten, relaxatie, …  

Verzekeringen  

Vrijwilligers zijn verzekerd binnen onze school. 

Vergoedingen 

Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele 
vergoeding. 

Geheimhoudingsplicht 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 
hulpverlening als Tele-Onthaal of de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke 
informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van 
toepassing. Een vrijwilliger gaat steeds discreet om met de informatie die hem of haar is 
toevertrouwd. 
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Bijlagen 

 Opvoedingsproject BuSO Sint-Gerardus 

 
Onze school gelooft in iedere jongere 
 
Onze school gelooft… 

⮚ Dat iedere jongere boeiend en de moeite waard is. 

⮚ In de mogelijkheden van iedere jongere  om – op zijn manier – het leven zinvol te 

maken. 

⮚ Dat leerkrachten meer zijn dan alleen hun lessen en dat jongeren maar tot leren 

komen bij voldoende welbevinden en betrokkenheid. 

⮚ Dat een positieve manier van omgaan met elkaar de basis is van een warm 

schoolklimaat. 

⮚ Dat zelfvertrouwen een onmisbare basis is om ten volle tot ontplooiing te komen. 

⮚ Dat christelijke inspiratie ook gaat over verbondenheid tussen mensen, 

vergevingsgezindheid en het geven van kansen aan elkaar. 

⮚ Dat we een jongere maar volledig kunnen zien als we voorbij zijn fysieke beperking 

kunnen kijken. 

⮚ Dat elke jongere onlosmakelijk verbonden is met zijn context en omgeving. 

⮚ Dat de dialoog centraal staat in het werken met jongeren en hun ouders. 

⮚ In een wereld die zich aanpast aan de jongere met een beperking en geen bijkomende 

barrières creëert. 

⮚ In onze eigen kracht en flexibiliteit om te groeien en mee te evolueren in een steeds 

veranderende maatschappij en wereld.  

Samen zorgen, zelf kunnen 
We willen een stimulerende en inspirerende omgeving creëren waarin de jongeren en de 
medewerkers zich goed voelen. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin we 
elke jongere benaderen vanuit zijn totale ontwikkeling en eigenheid. Een omgeving waarin we 
jongeren zelf laten ervaren en ontdekken wie ze zijn en wat hun talenten, sterktes en interesses 
zijn.  
We laten jongeren zelfstandig doen wat ze zelf kunnen met respect voor hun autonomie en 
zelfbeschikking. We gaan zorgen en ondersteunen waar dit nodig is, elk vanuit onze eigen 
invalshoek en eigenheid en in samenwerking met de jongere, zijn ouders en andere 
betrokkenen. We streven naar onderwijs en zorg op maat. Vanuit een warme verbondenheid 
gaan we samen op weg met respect voor het tempo dat de jongere ons aangeeft.  
 
Inclusief buitengewoon onderwijs 
We bieden aan jongeren met (neuro)motorische en meervoudige beperkingen kansen tot 
maximale ontplooiing en bereiden hen voor op een leven in de maatschappij en dit op alle 
domeinen (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd). We halen het dagelijkse leven en de wereld 
van rondom binnen in de school. We gaan ook voorbij de schoolmuren en trekken er op uit om 
jongeren de kans te geven met hun beide benen in de wereld te gaan staan en deze te kunnen 
ervaren en ontdekken. We bereiden jongeren voor om volwaardige burgers te worden zonder 
wie de samenleving niet volledig is.  
 
Onderwijs en zorg op maat  
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Jongeren met een (neuro)motorische beperking ervaren de confrontatie met een wereld die 
niet optimaal afgestemd is op hun (motorische) behoeften. We streven er naar om barrières in 
de omgeving van de jongere weg te werken door het gebruik van aangepaste materialen en een 
goede omkadering, zowel op vlak van begeleiding als infrastructuur. We passen de omgeving 
aan vanuit een idee van gelijkwaardigheid en met respect voor wat de jongere zelf aangeeft. We 
luisteren naar de jongere en zijn naaste omgeving om de individuele noden en behoeften in 
kaart te brengen. Op basis daarvan werken we een onderwijs-en zorgaanbod  uit met 
aangepaste klasmaterialen en lesmethoden. We respecteren alle stappen in het 
ontwikkelingsproces van de jongere, met aandacht voor zijn tempo, zodat hij vanuit eigen 
succeservaring steeds verder kan groeien. We betrekken de jongere optimaal in dit proces en 
stimuleren hem daarbij in zijn probleemoplossende vaardigheden. 
 
Totale ontwikkeling 
Het socio-emotioneel welbevinden is de basis voor verdere ontwikkeling. We streven naar een 
optimaal leef- en leerklimaat. Een jongere die zich goed en veilig voelt, staat open voor het 
ontdekken van de wereld. We stimuleren jongeren in het exploreren van zichzelf en de wereld 
en het werken aan een realistisch positief zelfbeeld. We bieden de jongere kansen om zich te 
ontwikkelen in groep omdat contacten met andere jongeren cruciaal zijn in de ontwikkelingsfase 
van de adolescentie. We bieden daarbij voldoende grenzen aan, zodat elke jongere zich hier 
veilig en gerespecteerd kan voelen. Samen met het hele team, met de ouders en met de jongere 
streven we ernaar alle vaardigheden van de jongere optimaal aan te spreken en verder te 
ontwikkelen.  
We zoeken naar het juiste evenwicht tussen mogelijkheden en verwachtingen en stimuleren de 
mogelijkheden van de jongere met het oog op zijn totale ontwikkeling (hoofd, hart en handen).  
 
Verbondenheid 
We werken vanuit liefde, zorg voor en geloof in de jongeren. We luisteren naar de jongeren en 
stimuleren hen om zichzelf en de wereld te ontdekken. We streven naar loslaten vanuit 
verbinding: jongeren die een veilige basis hebben om vanuit te vertrekken durven meer hun 
eigen weg in te slaan.  
We streven naar een goede samenwerkingsrelatie met de jongere en zijn ouders en hanteren 
een open en eerlijke communicatie. Ook als team zijn we met elkaar verbonden in de zorg voor 
de jongeren en voor elkaar. We werken in een open en collegiale sfeer en geven elkaar 
groeikansen. Als school omringen we ons met een  breder netwerk en kiezen we voluit voor 
interne en externe samenwerkingsverbanden en uitwisseling.  
Het welbevinden van de jongeren en de medewerkers,  wederzijds respect en waardering voor 
ieders mogelijkheden, kansen en ruimte om talenten tot leven te laten komen, vormen de basis 
voor onze werking. In onze werking streven we naar een sfeer waarin iedereen zich gewaardeerd 
en aanvaard kan voelen. 
 
Ieders eigenheid 
Vanuit ieders eigenheid werken we aan de toekomst van de jongeren. In de school bouwen we 
de multidisciplinaire klaswerking uit en werken leerkracht en paramedicus samen als 
gelijkwaardige duo-partners. De deskundige begeleiding door het schoolteam (leerkrachten, 
ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, verpleging, pedagoog, psycholoog) en het 
ondersteuningsteam (leerkrachten, ergotherapeuten, logopedisten en psycholoog) en het 
aanbod van andere betrokken partners zijn onderling afgestemd op elkaar en vullen elkaar aan. 
We geloven dat deze (multidisciplinaire) samenwerking een grote meerwaarde betekent voor 
het onderwijs en de zorg op maat voor elk jongere. 
Het CLB ondersteunt het hele proces en gaat regelmatig in overleg met de verschillende 
partners.  
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Maximale ontplooiing 
We streven ernaar om ieder jongere maximale ontplooiingskansen te bieden, met aandacht 
voor alle domeinen zodat iedere jongere  zo optimaal mogelijk voorbereid kan starten aan het 
volwassen leven. Een realistisch en positief zelfbeeld vormt hiertoe de basis. Werken aan 
(functionele) schoolse vaardigheden, probleemoplossend vermogen, zelfredzaamheid, 
weerbaarheid en leren omgaan met en aanvaarding van de beperkingen is de uitdaging. Inclusie 
in de maatschappij als een zelfzeker en gelukkig individu en als volwaardige burger is het 
uiteindelijke doel waar we naar streven. 
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Lijst van financiële bijdragen  

 Het onderwijs is kosteloos. Er wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld 
gevraagd.  

 Schoolgerief mag vrij worden aangekocht.  
 Op het schoolsecretariaat van het BuSO  is een kopie te verkrijgen aan € 0,15 (zw-

wit) of  € 0,70 (kleur), een bestekmapje kost  € 1. 
 Op vraag kan er in overleg met de directie steeds met een afbetalingsplan gewerkt 

worden.  
Via de schoolrekening 

 
Activiteit Gevraagde 

bijdrage 
Opmerkingen 

Persoonlijke hand- en 
werkboeken 

kostprijs Dit verschilt per jaar en kan zelfs per 
leerling anders zijn. 

Vakgebonden kosten 
(wiskunde, techniek…) 

Kostprijs Dit verschilt per jaar en kan zelfs per 
leerling anders zijn. 

Sportdag €5  
 

 

Activiteit Gevraagde 
bijdrage 

Opmerkingen 

Klaskopieën  €40  
Maatschappij & Welzijn 
(enkel voor de klassen die dit 
vak hebben) 

€15  

Activiteit Gevraagde 
bijdrage 

Opmerkingen 

Schoolreis €25 Globale bijdrage voor alle leerlingen 
hetzelfde. 

Zorg en Welzijn (enkel voor 
deze klasgroep) 

€65  
(+ max. €20 voor 
uitstappen) 

 

Maatschappij & Welzijn 
(enkel voor de klassen die dit 
vak hebben) 

€15  

 
Via de schoolrekening 

 
Activiteit Gevraagde 

bijdrage 
Opmerkingen 

Toneelvoorstellingen, film en 
andere optredens 

Gemiddeld €6/keer 
(Max. 2keer/jaar) 

Prijs is afhankelijk van het 
evenement. 

Bezoeken (musea, 
tentoonstelling…) 

Gemiddeld €5/keer  
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Niet verplichte bijdragen, tenzij participatie 
 

Activiteit Gevraagde 
bijdrage 

Opmerkingen 

Driedaagse studiereis voor 
de 1e graad  
(3e trimester) 

max. €200 
(+ dagprijs MFC) 

 

Meerdaagse studiereis voor 
de  
2e graad  
(3e trimester) 

max. €700 
(+ dagprijs MFC) 

Er zal gewerkt worden met een 
voorschot en maandelijkse 
termijnen. 

Meerdaagse studiereis voor 
de 3de graad 

Max. €800 
(+ dagprijs MFC) 

Er zal gewerkt worden met een 
spaarplan. 
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Jaarkalender OV4 

 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Donderdag 1 september 2022. 
 
Vrije dagen van het eerste trimester 

Vrijdag  07 oktober 2022 Facultatieve verlofdag 

Maandag t.e.m.  
vrijdag 

31 oktober 2022 t.e.m. 04 
november 2022 

Herfstvakantie 

Vrijdag 11 november 2022 Wapenstilstand  

Maandag 21 november 2022 Pedagogische studiedag 

 
Kerstvakantie 
Van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 06 januari 2023. 
 
Vrije dagen van het tweede trimester 

Maandag t.e.m. 
vrijdag 

20 februari 2023 t.e.m.  
24 februari 2023 

Krokusvakantie 

 
Paasvakantie 
Van maandag 03 april 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023. 
 
Vrije dagen van het derde trimester 

Maandag  01 mei 2023 Dag van de arbeid 

Donderdag  18 mei 2023 O.L.H. Hemelvaart 

Vrijdag  19 mei 2023 Vrije dag  

Maandag  29 mei 2023 Pinkstermaandag 

Maandag  19 juni 2023 Facultatieve verlofdag  (na Zomerfeest) 

 
Einde van het schooljaar 
Vrijdag 30 juni 2023.  
 
Evaluatiedagen 
Geen school BuSO, maar het BuBaO en het Dienstencentrum zijn open.  
Het leerlingenvervoer verloopt dus normaal.  

Dinsdag 13 september 2022 Evaluatiedag 

Maandag  10 oktober 2022 Evaluatiedag 

Donderdag 27 oktober 2022 Evaluatiedag                           

Maandag  19 december 2022 Evaluatiedag 

Dinsdag 20 december 2022 Evalutatiedag 

Woensdag 21 december 2022 Evaluatiedag 

Vrijdag 23 december 2022 Evaluatiedag 

Dinsdag 17 januari 2023 Evaluatiedag 

Vrijdag 10 februari 2023 Evaluatiedag 

Maandag 27 maart 2023 Evaluatiedag 

Dinsdag 28 maart 2023 Evaluatiedag 

Maandag 26 juni 2023 Delibererende klassenraad 

Dinsdag   27 juni 2023 Evaluatiedag  

Woensdag 28 juni 2023 Evaluatiedag 

Donderdag 29 juni 2023  Evaluatiedag 

 

 


