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WWWEEELLLKKKOOOMMM   

 

 
Geachte ouders 
Beste leerlingen  

 
 

Wij danken u dat u een beroep doet op het onderwijs en de ondersteuning van 
Sint-Lodewijk  en danken u voor het vertrouwen. 
 

We willen samen met alle personeelsleden een positieve omgeving creëren voor 
een evenwichtige ontplooiing van uw zoon of dochter.  

 
Nieuwe leerlingen heten we van harte welkom. We zijn ervan overtuigd dat u 
vlug de weg zal vinden in deze nieuwe omgeving. De leerkrachten zullen u zo 

goed als mogelijk begeleiden. 
 

Ook de andere leerlingen verwelkomen we graag opnieuw op onze school. We 
zijn blij dat u er weer bent en we hopen dat u de nieuwe medeleerlingen mee 
op weg wilt helpen.  

 
Het boekje dat u nu in handen houdt, is een Gids voor de leerlingen waarin wij 

alle informatie geven over de school. Het schoolreglement is een deel van deze 
Gids. 
 

Zodra u 18 wordt, treedt u in principe volledig zelfstandig op. Meerderjarige 
leerlingen kunnen juridisch gezien autonoom optreden en zelf het schoolregle-

ment ondertekenen. Dat geldt ook voor alle andere documenten zoals rappor-
ten en bepaalde afwezigheden. Dat betekent ook dat telkens er in deze Gids 
naar ‘de ouders’ verwezen wordt, u als meerderjarige leerling zelf autonoom 

kan optreden. 
 

In Sint-Lodewijk opteren wij voor het welzijnsdenken als uitgangspunt. De leer-
ling staat centraal en in het belang van de leerling proberen we steeds de beide 

ouders te betrekken in het onderwijs en de ondersteuning. Volgens het Burger-
lijk Wetboek (art. 371) blijft een meerderjarige leerling bovendien respect ver-
schuldigd aan beide ouders. Daarom blijft de school de ouders van meerderjari-

ge leerlingen als gesprekspartner erkennen en worden zij steeds, conform de 
afspraken die u in deze brochure terugvindt, geïnformeerd en uitgenodigd. Wij 

vragen dan ook dat de ouders van de meerderjarige leerlingen dit schoolregle-
ment mee ter kennisname ondertekenen.  
 

We wensen iedereen veel enthousiasme en veel succes. 
 

 
 
De medewerkers en de directie  
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111   HHHEEETTT   OOOPPPVVVOOOEEEDDDIIINNNGGGSSSPPPRRROOOJJJEEECCCTTT   

CHRISTELIJKE SCHOOL 

 
In de publicatie ‘opdrachtsverklaring Sint-Lodewijk’ vindt u de volledige missie, 
visie, waarden, doelstellingen en strategie van de organisatie. U ontvangt een 

papieren versie van deze publicatie bij uw inschrijving. U kan de opdrachtsver-
klaring bovendien downloaden op de website www.sintlodewijk.be. 

 
De missie is de richtingaanwijzer en drijvende kracht voor het onderwijs aan 
leerlingen en de dienstverlening aan cliënten. 

 
De missie van Vzw Sint-Lodewijk luidt: 

 aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat bieden aan kinderen, jonge-
ren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder 
netwerk worden zo actief mogelijk betrokken. 

 kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot individuen met op-
timale zelfstandigheid en levenskwaliteit zodat zij volwaardig deelnemen aan 

de samenleving.  
 een dynamische, innovatieve en kwaliteitsvolle organisatie zijn door mee te 

evolueren met veranderende vragen, door een verantwoord beheer van de 

middelen, door een systematische verbetering van de interne werking en 
door het smeden van krachtige samenwerkingsverbanden.  

 aan gemotiveerde en deskundige medewerkers de ondersteuning, verant-
woordelijkheid en bevoegdheid geven om onze missie te realiseren.  

 werken vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie aan gastvrijheid, 

openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie als 
basiswaarden. 

 
Onze school wil haar leerlingen helpen opgroeien tot christelijk geïnspireerde 
volwassenen. Dit wil zeggen dat we mensen willen vormen die in onze samen-

leving gestalte durven geven aan hun christen-zijn en daarbij in dialoog kunnen 
treden en samenwerken met personen en groepen met een andere levensbe-

schouwing.

http://www.sintlodewijk.be/
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222   HHHEEETTT   SSSTTTUUUDDDIIIEEEAAAAAANNNBBBOOODDD   

OPLEIDINGSVORM 4 

    

 
ASO TSO BSO 

    

7   Kantooradministratie 
en Gegevensbeheer 

 

Organisatie-Assistentie 

6 Latijn- 

Moderne talen 
Economie- 

Moderne talen 

 

Humane  

Wetenschappen 

Handel Kantoor Organisatiehulp 

5 Latijn- 

Moderne talen 
Economie- 

Moderne talen 

 

Humane  

Wetenschappen 

Handel Kantoor Organisatiehulp 

4 Latijn Economie 

 

Humane  

Wetenschappen 

 

Handel Kantoor Verzorging-Voeding 

3 Latijn Economie 

 

Humane  

Wetenschappen 

 

Handel Kantoor Verzorging-Voeding 

2       Latijn                              Moderne Wetenschappen 

 

Beroepsvoorbereidend leerjaar 

 

1 

 

                                               1ste  leerjaar A  

optie: Klassieke studiën                             optie: Moderne Wetenschappen 

 

1ste leerjaar B 
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OPLEIDINGSVORM 4 

 

 
ASO: Algemeen secundair onderwijs 

 

Het ASO richt zich voornamelijk tot leerlingen die theoretisch begaafd zijn en zich 
in hoofdzaak aangetrokken voelen door een theoretische benadering van de leer-

inhouden. De leerlingen worden voorbereid op het hoger onderwijs (zowel de 
professionele als de academische bachelor en master). De leerlingen behalen het 
diploma van secundair onderwijs. Binnen het ASO bieden wij in Sint-Lodewijk 

drie basisrichtingen aan: Latijn, Economie en Humane Wetenschappen, die in de 
derde graad voor Latijn en Economie gecombineerd worden met Moderne Talen. 

De leerlingen uit de economische richting kunnen na hun 6de leerjaar ook nog het 
7de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer volgen. 
 

 
TSO: Technisch secundair onderwijs 

 
In het TSO wordt eveneens een algemene vorming aangeboden, maar met een 

grotere nadruk op de toepassingen. In Sint-Lodewijk bieden wij de studierichting 
Handel aan. Deze richting is een doorstromingsrichting die zoals in het ASO ge-
richt is op een doorstroming naar het hoger onderwijs met nadruk op de profes-

sionele bachelors. Na het beëindigen van de opleiding (diploma van secundair 
onderwijs) kan de leerling kiezen voor deze verdere studie maar men kan ook 

onmiddellijk naar het beroepsleven. Ook het volgen van het 7de leerjaar Kantoor-
administratie en Gegevensbeheer behoort tot de mogelijkheden. 
 

 
BSO: Beroepssecundair onderwijs 

 
In het BSO wordt de nadruk gelegd op een praktische opleiding, aangepast aan 
de manuele en motorische vaardigheden van onze leerlingen. Terwijl in het ASO 

de nadruk ligt op het theoretische en in het TSO op de toepassing ligt in het BSO 
de nadruk op de praktijk. Wij bieden in Sint-Lodewijk twee studierichtingen aan: 

Kantoor en Organisatiehulp. Na het 6de jaar behalen de leerlingen het studiege-
tuigschrift van het 6de jaar BSO. Wanneer zij een 7de specialisatiejaar doen (Kan-
tooradministratie en Gegevensbeheer of Organisatie-Assistentie) behalen zij ook 

het diploma secundair onderwijs. 
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Ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon 
onderwijs 

 
Vanaf 1 september 2017 treedt met de invoering van ondersteuningsnetwerken 
een nieuw ondersteuningsmodel in werking voor de ondersteuning van leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. 
Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen 

scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen 
vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn aangesloten. In dit ondersteu-
ningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op ge-

lijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met speci-
fieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, 

te ondersteunen. 
 

Wie heeft recht op ondersteuning? 
 
Vanuit Sint-Lodewijk bieden wij in de regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 

ondersteuning aan jongeren met een motorische beperking in het secundair en 
gesubsidieerd hoger onderwijs. Onze leerlingen dienen te beschikken over een 

(gemotiveerd) verslag, afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB). De school ‘gewoon onderwijs’ is gelegen. 
 

Welke ondersteuning kunnen wij bieden? 
 

De inhoudelijke werking vanuit Sint-Lodewijk richt zich op drie belangrijke pij-
lers: de teamgerichte, de leerlinggerichte en de oudergerichte werking.  

 Teamgerichte ondersteuning = ondersteuning van de school en het leer-

krachtenteam in het gewoon onderwijs.  
 Leerlinggerichte ondersteuning = ondersteuning van de jongeren binnen 

zijn schoolse context. 
 Oudergerichte ondersteuning = ondersteuning van de ouders omtrent de 

(motorische) problemen van hun kind binnen de schoolse context. 

 
In dit drieluik vindt men steeds volgende aspecten terug: 

 Informeren en sensibiliseren van wat de motorische problematiek inhoudt 
en deze vertalen binnen de schoolse context. 

 Adviseren welke maatregelen noodzakelijk zijn en indien nodig aanpassen 

van de schoolse context. 
 Ondersteunen van leerkrachten, leerlingen en ouders; samen met hen in 

co-creatie aan de slag gaan, inoefenen van vaardigheden, … 
 
De ondersteuning wordt steeds flexibel ingezet in samenspraak met alle partijen. 

 
Contactgegevens: 

 
VZW Sint-Lodewijk BuSO 
Kwatrechtsteenweg 168 

9230 Wetteren 
 

Algemeen coördinator ondersteuning, Kim Redant  09 272 53 15 
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OPLEIDINGSVORM 1 

 

In opleidingsvorm 1 (OV 1) krijgen de leerlingen een algemene en sociale vor-

ming die gericht is op: 

- maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met onder-

steuning en 

- voor zover mogelijk, arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteu-

ning. 

 

Leeftijdsgebonden fasen 

 

In BuSO Sint-Lodewijk wordt OV 1 opgedeeld in twee fasen. Bij de overstap naar 

het BuSO, starten de leerlingen in fase 1. Op de leeftijd van 18 jaar maken de 

leerlingen de overstap naar fase 2.  

Daarnaast is er ook een fase-overschrijdende werking waarbij het accent ligt op 

eigen tempo, ontdekken en ervaren. 

Binnen elke groep worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd met het oog op het 

verwerven van competenties en vaardigheden op vlak van wonen, werken, vrije 

tijd en enkele overkoepelende vaardigheden.   

Afhankelijk van de leeftijdsfase en/of leerlingengroep worden andere klemtonen 

gelegd:   

 

 

 

 

Fase 1

tot 18 jaar

aanbodgestuurd

Fase 2

18 - 21 jaar

toekomsttraining

Belevingsaanbod
functionele leergroep
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Fase 1 

In fase 1 ligt de nadruk op het onderhouden en verder uitbouwen van kennis, 

vaardigheden en attitudes. Binnen de verschillende leergebieden is er een eerder 

aanbod-gestuurde aanpak. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen 

op een boeiende, functionele manier aangeboden. 

Daarnaast wordt in deze fase een basis gelegd voor de toekomsttraining. Het 

accent ligt op het vormen van een realistisch beeld op de eigen mogelijkheden, 

zorgvragen en de noden aan ondersteuning op vlak van wonen, dagbesteding en 

vrije tijd.  

 

Fase 2 

Binnen de tweede fase worden de verworven competenties uit fase 1 verder on-

derhouden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling worden deze 

nog verder uitgebouwd en uitgediept.  

De toekomsttraining wordt in fase 2 een centraal thema. De leerlingen maken 

kennis met de verschillende mogelijkheden op vlak van wonen, dagbesteding en 

vrije tijd. Naast het kennismaken met de verschillende mogelijkheden, wordt uit-

gebreid stilgestaan bij de persoonlijke voorkeuren en wensen van de leerling. Dit 

kan binnen deze fase een heel concrete en praktische vorm aannemen door bij-

voorbeeld bezoeken of stages te organiseren.  

 

Belevingsaanbod 

Vanaf september 2018 start het BuSO, in navolging van het BuBaO, met bele-

vingsgroepen. In dit belevingsaanbod ligt het accent op eigen tempo, ontdekken 

en ervaren. Dit wordt gerealiseerd in een klimaat waarin nabijheid, veiligheid en 

continuïteit in personen en ruimte centraal staan. In het schooljaar 2018-2019 

vormen we binnen dit belevingsaanbod een functionele leergroep. 

 

Algemene accenten in OV 1  

 samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor een 

aantal specifieke activiteiten  

 aandacht voor de specifieke noden van de leerling  

 uitbreiden van algemene en culturele kennis  

 werken rond persoonsvorming  

 aanleren en toepassen van functionele vaardigheden  

 aanleren van verschillende communicatievaardigheden  

 aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, ver-

antwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, …  

 aangepast evaluatiesysteem 

 

Pedagogische eenheden 

 

Per fase worden de leerlingen opgedeeld in een aantal pedagogische eenheden of 

klassen. Om tot een evenwichtige groepsverdeling te komen houdt het leraren-

team rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve mogelijk-

heden en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Afhankelijk van de 
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klassamenstelling kunnen accentverschillen gelegd worden tussen de verschillen-

de klassen binnen eenzelfde fase.  

 

Overzicht activiteiten per werking  

 

 Fase 1  Fase 2 

Vast aanbod Vast aanbod 

 Onthaal    Onthaal   

 Woon en zorg   Woon en zorg  

 Sociale vaardigheden SoVa / RSV  Relationele en seksuele vorming 

(RSV) 

 Godsdienst  Godsdienst 

 Afsluituurtje op vrijdag  Afsluituurtje op vrijdag 

  Toekomstverkenning 

 Nederlands  

 Rekenen  

 Mens en maatschappij   

 Taak- en computergerichte vaardig-

heden 

 

  

Keuzemogelijkheden Keuzemogelijkheden 

 Ateliers  Ateliers 

 Taallabo: Engels of Frans of taal  Reken- en taallabo 

  Project 

  Taak- en computergerichte vaardig-

heden 

 

Functionele leergroep 
Deze werking is in opbouw en zal de komende jaren nog verder uitgewerkt wor-

den. De werking vloeit voort uit onze huidige werking en zal binnen de huidige 

doelgroep ook nog voor een belangrijk deel gericht zijn op schoolse vaardighe-

den. Het aanbod wordt minder opgedeeld in afzonderlijke vakken. Er wordt nog 

steeds met thema’s gewerkt rond wonen, werken, vrije tijd en relaties. In deze 

groep staat het geïntegreerd en belevingsgericht werken voorop.  
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333   EEEEEENNN   DDDAAAGGG   IIINNN   SSSIIINNNTTT---LLLOOODDDEEEWWWIIIJJJKKK   

 

08.00 uur – 08.35 uur:  het leerlingensecretariaat is open 
 

 
08.35 uur – 09.25 uur:  eerste lesuur 
 

 
09.25 uur – 10.15 uur: tweede lesuur 

 
 
10.15 uur – 10.35 uur: recreatie 

 
 

10.35 uur – 11.25 uur: derde lesuur 
 
 

11.25 uur – 12.15 uur: vierde lesuur 
 

 
12.15 uur – 13.25 uur: middagpauze (leefgroepen) 
 

 
13.00 uur – 13.25 uur: middagactiviteiten 

 
   mediatheek BuSO 

 
13.25 uur – 14.15 uur: vijfde lesuur 
 

 
14.15 uur – 15.05 uur: zesde lesuur 

 
 
15.05 uur – 15.20 uur: recreatie (niet op vrijdag voor OV 1 -  

   de lessen eindigen dan om 15.55 uur) 
 

15.20 uur – 16.10 uur: zevende lesuur 
 
 

16.10 uur – 17.00 uur: achtste lesuur  
   (enkel voor OV 4 op dinsdag en donderdag) 

 
 
Op vrijdag voor OV 4:  13.20 uur – 14.10 uur 

        14.10 uur – 15.00 uur 
        15.00 uur – 15.10 uur (pauze) 

        15.10 uur – 16.00 uur 
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444   SSSCCCHHHOOOOOOLLLLLLOOOOOOPPPBBBAAAAAANNNBBBEEEGGGEEELLLEEEIIIDDDIIINNNGGG   

4.1  INDIVIDUELE BEGELEIDING EN OPVOLGING VAN DE LEER-

LINGEN 

 
Alle leerlingen worden in samenwerking met het MFC individueel gevolgd. Hier-

voor worden de ouders individueel uitgenodigd om samen met de leerkrachten 
de vorderingen van hun zoon/dochter te bespreken. Er wordt voor elke leerling, 
na overleg met alle begeleiders, een handelingsplan opgesteld.  

 

4.2  OPVOLGING STUDIERESULTATEN OV 4 EN OV 1 

 
Naast de individuele begeleiding wenst de school geregeld georganiseerde ouder-
contacten te hebben om de studieresultaten te bespreken. Naast de schoolagen-

da die een dagelijks communicatiekanaal is, geven de dagwerkrapporten (OV 4) 
en de trimesterrapporten (OV 4 en OV 1) een overzicht van de studieresultaten 

of de vorderingen van de leerlingen. De data waarop deze rapporten worden 
meegegeven, staan verder in deze gids vermeld.   
 

4.3  TAALBELEID 

 

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig 
onderwijs betekent dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook 
buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te 

brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, 
maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook 

dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe be-
slist. 
 

Scholen moeten elke leerling die voor het eerst in het gewoon secundair onder-
wijs en buitengewoon secundair onderwijs OV 4 instroomt, screenen op het ni-

veau van de leerling in de onderwijstaal. Het resultaat van de screening kan lei-
den tot een aangepast begeleidingsvoorstel. Dit kan een traditionele remediëring 
zijn of in Sint-Lodewijk ondersteuning door een logopedist (op school of in het 

MFC). We raden de leerlingen en de ouders aan hierop in te gaan. De screening 
gebeurt in Sint-Lodewijk (OV 4) aan de hand van het programma Diataal in sa-

menwerking met de scholengemeenschap waartoe wij behoren (KSGWL, Katho-
lieke Scholengemeenschap Wetteren-Lede). 

 

4.4  LESSENPAKKET LEREN/LEREN 

 

De lessenreeks ‘leren leren’ is voor de leerlingen van de eerste graad geïnte-
greerd in de lessen. Deze reeks bestaat uit 8 lessen van 50 minuten. In deze les-

sen komt onder andere volgende zaken aan bod: werken met de agenda, gebruik 
van de gezamenlijke map, geheugensteuntjes, structureren van leerstof, mind-
maps maken,… .Deze lessen vinden plaats 4 weken voor en 4 weken na de 



Sint-Lodewijk – Buitengewoon Secundair Onderwijs            Schooljaar 2019-2020                                 16 

herfstvakantie. Het specifieke moment is wisselend (de ene week tijdens de les 
Frans, de volgende week tijdens de les Wiskunde). De lessen worden georgani-

seerd door de schooltherapeuten, ondersteund door de leerkracht die op dat 
moment vrij komt. Ook een opvoeder van het MFC volgt deze lessen mee, zodat 
dezelfde aanpak binnen het MFC toegepast kan worden.  

Voor de leerlingen van de tweede en derde graad worden geen lessen inge-
bouwd. Wel is het mogelijk om voor hen een individueel traject te voorzien als de 

klassenraad beslist dat er bij een bepaalde jongere moeilijkheden zijn op dit vlak. 
 

4.5  OUDERCONTACTEN OV 1 EN OV 4 

 
Driemaal per jaar is er een georganiseerd oudercontact. Voor OV 1 gaat het ou-

dercontact met de klastitularis door op dinsdag 22 oktober 2019 tussen 16.00 
uur en 18.00 uur. Op vrijdag 18 oktober 2019 is er voor OV 4 tussen 16.00 
uur en 18.00 uur een oudercontact met de klastitularis. Op vrijdag 10 januari 

2020 is er een algemeen oudercontact (OV 1 en OV 4) met alle vakleerkrachten 
van 16.00 uur tot 19.00 uur. Op dinsdag 30 juni 2020 is er oudercontact (OV 1 

en OV 4) met de klastitularis voor de afhaling van het rapport op het einde van 
het schooljaar. 

 
Daarnaast kan u telefonisch uitgenodigd worden door de klassenraad voor een 
bijkomend oudercontact, ofwel vóór de kerstvakantie ofwel vóór de paasvakan-

tie,  indien de resultaten een bijkomend gesprek zouden vragen.  
 

4.6  INFONAMIDDAG VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN 

 
Op maandagvoormiddag 2 september 2019 nodigen we graag alle ouders uit 

van de leerlingen van OV1, in het bijzonder de ouders van nieuwe leerlingen, om 
kennis te maken met de klasgroep, titularis en co-titularis.  Meer informatie 

wordt meegegeven met een brief. 
 
Op maandagnamiddag 7 oktober 2019 worden de ouders van de nieuwe leer-

lingen OV 4 uitgenodigd op een infonamiddag. Tijdens deze namiddag wordt de 
werking van de school, de leefgroep en de therapeuten aan de hand van work-

shops voorgesteld. Na de workshops kunnen de ouders nog individueel met de 
klastitularis en de respectieve coördinatoren spreken.  
 

4.7  INFOAVOND OVER DE STUDIEKEUZE NA HET TWEEDE JAAR 

(OV 4) 

 

Op maandagavond 16 maart 2020 om 19.00 uur worden de leerlingen en de 
ouders van de leerlingen van het tweede jaar uitgenodigd op een infoavond over 
de studiekeuze na het tweede jaar. De overgang van de eerste naar de tweede 

graad is een scharnierpunt voor de studiekeuze. Om zowel de leerlingen als de 
ouders hierover voldoende informatie te geven, zullen de directie en de leer-

krachten de studierichtingen van het derde jaar voorstellen. Een medewerker 
van het CLB is ook aanwezig.  
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Naast deze infoavond werken de leerkrachten samen met het CLB in de klassen 
met de leerlingen, als groep of individueel, aan de studiemotivering en de stu-

diekeuze.  
 

4.8  INFOAVOND OVER DE STAGES IN HET BSO (OV 4) 

 
Op maandagavond 27 april 2020 om 19.00 uur worden de ouders van de 

leerlingen van het 4de jaar Verzorging-Voeding en het 5de jaar Kantoor samen 
met de leerlingen uitgenodigd op een infoavond over de stages. In het 5de Orga-
nisatiehulp (OH), 6de en 7de BSO volgen de leerlingen een halve dag tot ander-

halve dag per week stage in een bedrijf of instelling. Dit is voor onze leerlingen 
een zeer rijke en bijzondere ervaring. Om te weten hoe dit allemaal verloopt, 

zullen de directie en de stagebegeleiders de nodige uitleg geven en zullen enkele 
leerlingen die reeds stage doen, komen getuigen over hun ervaringen. 
 

4.9  VOORBEREIDING SCHOOLVERLATERS 

 

Zowel in OV 1 als in OV 4 heeft de school een programma om de schoolverlaters 
te begeleiden en te ondersteunen in hun zoektocht naar een beschermd woon- 
en/of werkmilieu (= vrijwilligerswerk) na OV 1, naar een tewerkstelling (of vrij-

willigerswerk) na OV 4 of een studiekeuze voor een verdere opleiding na Sint-
Lodewijk (se-n-se, HBO of hoger onderwijs). De respectieve graadcoördinatoren 

OV 4 en orthopedagoge OV 1 werken hierbij nauw samen met het CLB, het MFC 
en externe diensten.  

 

4.10  SCHOOLRAAD 

 

Via de schoolraad waarin de ouders en de leerlingen samen met het personeel en 
de leden van de sociaal-economische omgeving vertegenwoordigd zijn, luisteren 
wij graag naar de stem van de ouders en de leerlingen als vertegenwoordigers 

van hun geleding. De schoolraad komt jaarlijks 3 maal samen.  
 

4.11  MEDEDELINGEN EN ACTIVITEITENKALENDER 

 
Bij de start van het schooljaar bezorgen we de ouders een afgedrukte versie van 

de jaarplanning. Per trimester krijgen de leerlingen (en de ouders) samen met 
het rapport een activiteitenkalender mee waarop alle activiteiten, verlofdagen, 

examenperioden enz. staan.  
 

4.12  COMMUNICATIE MET APART WONENDE OUDERS 

 
Voor apart wonende ouders worden door de school de volgende mededelingen 

steeds aan beide ouders elektronisch doorgegeven: rapporten, trimesterkalen-
ders, Gids voor de leerlingen en akkoordverklaring schoolreglement, begeleiden-
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de brief boekenlijst en werkboekenlijst, faciliteitencharter (indien van toepassing) 
en de volgende brieven: uitnodiging oudercontact, studieregeling tijdens de 

examens, formulier studiekeuze, inschrijving leerlingenvervoer en de uitnodiging 
proclamatie.  
 

4.13  BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL 

 

Men kan het secretariaat van de school elke schooldag bereiken tussen 08.00 uur 
en 17.00 uur (woensdag tot 12.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur). Het telefoon-
nummer is 09 272 53 00.  

 
Het e-mailadres van het secretariaat is buso@sintlodewijk.be . Als ouders kan u 

gedurende het hele schooljaar steeds individueel contact opnemen met de school 
voor inlichtingen of om een afspraak te maken met een vakleerkracht, de klasti-
tularis, een coördinator of met de directeur. 

 

 
   

mailto:buso@sintlodewijk.be
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555   SSSCCCHHHOOOOOOLLLKKKAAALLLEEENNNDDDEEERRR         

 

In de jaarkalender staan alle reeds gekende data voor de organisatie van het 
schooljaar: vakantieperioden, verlofdagen, examenperioden, deliberatiedagen, 
rapportdata, oudercontacten, infoavonden, opendeurdag enz. 

 
Per trimester krijgt u een trimesterkalender waarop de schoolactiviteiten vermeld 

worden (studie-uitstappen, interne activiteiten enz.) zodat je telkens kan zien 
wat er voor jouw klas dat trimester gepland is buiten de gewone lessen. 
 

September  
 

Maandag 02 september   start schooljaar 
 

Woensdag 04 september   eerste stagedag voor 6 OH en 7 OA 
 
Donderdag 05 september  eerste stagedag voor 5 OH, 6 K en 7 KAG 

 
Maandag 30 september   facultatieve verlofdag 

 
Oktober 
 

Maandag 07 oktober    infonamiddag ouders nieuwe leerlingen OV 4  
 

Vrijdag 11 oktober    1ste dagwerkrapport (alle klassen OV 4) 
 
Maandag 14 oktober    planning- en evaluatiedag OV 1 en OV 4 

         (lesvrije dagen, opvang MFC mogelijk) 
 

Dinsdag 15 oktober    planning- en evaluatiedag OV 1 
         (lesvrije dagen, opvang MFC mogelijk) 
 

Vrijdag 18 oktober     oudercontact met titularis OV 4 
 

Dinsdag 22 oktober    oudercontact met titularis OV1 
 
Maandag 28 oktober /    herfstvakantie 

Vrijdag 01 november 
             

November 
 
Maandag 11 november   vrije dag (wapenstilstand) 

 
Vrijdag 29 november    2de dagwerkrapport (alle klassen OV 4) 

 
December 
 

Dinsdag 03 december   studienamiddag 3de gr ASO-TSO 
 

Woensdag 04 december   start examens 3de gr ASO-TSO 
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Donderdag 05 december   Studienamiddag 2 L 
 

Vrijdag 06 december    Start examens 2 L 
 
Maandag 09 december   start examens 1 L / 2 MW / 2de gr ASO-TSO 

studienamiddag 1 A 
 

Dinsdag 10 december   start examens 1 A 
 
Donderdag 12 december   start examens 3 / 4 K en 5 / 6 K 

         
 

Vrijdag 13 december    laatste examendag voor 1 A / 2 MW 
         namiddag: les of activiteiten 1 A / 2 MW 

 
Maandag 16 december   laatste examendag voor de klassen met examens 
         namiddag: les  

         integratiedag voor 1 A / 1 B / 2 MW / 2 BVL 
 

Dinsdag 17 december   begeleidende klassenraden OV 4 (OV1 enkel NM)  
         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 
 

Woensdag 18 december   begeleidende klassenraden OV 1 en OV 4 
         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 

 
Donderdag 19 december   begeleidende klassenraden OV 1 en OV 4 
         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 

 
Vrijdag 20 december    gewone lesdag  

3de dagwerkrapport OV 4 (alle klassen OV 4)  
trimesterrapport OV 1 en OV 4 

       

Maandag 23 december /    kerstvakantie 
Vrijdag 03 januari     

 
Januari 
 

Maandag 06 januari    start tweede trimester 
 

Vrijdag 10 januari    algemeen oudercontact (vakleerkrachten) 
 
Februari 

 
Donderdag 13 februari   pedagogische studiedag 

 
Vrijdag 14 februari      facultatieve verlofdag 
 

Vrijdag 21 februari    4de dagwerkrapport (alle klassen OV 4) 
 

Maandag 24 februari/   krokusvakantie 
Vrijdag 28 februari     

 
Maart 
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Vrijdag 13 maart     infonamiddag wat na Sint-Lodewijk 

 
Maandag 16 maart    infoavond studiekeuze overgang naar 2de graad 
 

Maandag 23 maart    start examens 2de gr ASO-TSO / 2 L 
         studienamiddag 2 MW / 1 L 

 
Dinsdag 24 maart     start examens 2 MW / 1 L 

studienamiddag 1 A 

 
Woensdag 25 maart    start examens 1 A 

      
Donderdag 26 maart    start examens 3 / 4 K   

       
Maandag 30 maart    mogelijkheid partieel examen 3de gr ASO-TSO 
         mogelijkheid partieel examen 5 / 6 K 

         laatste examendag voor klassen met examens 
         namiddag: les  

       
Dinsdag 31 maart     begeleidende klassenraden OV 4 (OV1 enkel NM) 
         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 

 
April 

 
Woensdag 01 april    begeleidende klassenraden OV 1 en OV 4 
         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 

 
Donderdag 02 april    begeleidende klassenraden OV 1 en OV 4 

         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 
       
Vrijdag 03 april     gewone lesdag  

5de dagwerkrapport (alle klassen OV 4) 
trimesterrapport OV 1 en OV 4 

 
Maandag 06 april /     paasvakantie 
Vrijdag 17 april  

 
Maandag 20 april     start derde trimester  

 
Maandag 27 april     infoavond stage voor 4 VV en 5 K 
         Infoavond GIT-werking 

 
Mei        

 
Vrijdag 01 mei     vrije dag (dag van de arbeid) 
 

Dinsdag 12 mei     sportdag 
 

Donderdag 21 mei    vrije dag (Hemelvaartsdag) 
 

Vrijdag 22 mei     vrije dag 
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Vrijdag 29 mei     6de dagwerkrapport (alle klassen OV 4) 
 

Juni  
 
Maandag 1 juni     vrije dag (Pinkstermaandag) 

 
Dinsdag 02 juni     GIP (mondeling 6 H / 6 K / 6 OH / 7 KAG / 7 OA) 

 
Woensdag 10 juni    studienamiddag 3de gr ASO-TSO 
 

Donderdag 11 juni    start examens 3de gr ASO-TSO 
 

Maandag 15 juni     studienamiddag 2de gr ASO-TSO / 2 L 
 

Dinsdag 16 juni      start examens 2de gr ASO-TSO / 2 L 
         studienamiddag 2 MW / 1 L 
 

Woensdag 17 juni    start examens 2 MW / 1 L 
         studienamiddag 1 A 

 
Donderdag 18 juni     start examens 1 A 
         studienamiddag 3 / 4 K en 5 / 6 K  

        
Vrijdag 19 juni      start examens 3 / 4 K en 5 / 6 K 

       
Dinsdag 23 juni      laatste examendag voor de klassen met examens 
         namiddag: les  

       
Woensdag 24 juni     delibererende klassenraden OV4   

         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 
 
Donderdag 25 juni    delibererende klassenraden OV 1 en OV 4 

         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 
 

Vrijdag 26 juni      delibererende klassenraden OV 1 en OV 4 
         (lesvrije dag, opvang MFC mogelijk) 
 

Maandag 29 juni     activiteiten (bundelen notities) 
         proclamatie 6de en 7de jaar OV 4 

proclamatie schoolverlaters OV 1 
         7de dagwerkrapport 6de en 7de jaar OV 4 

       trimester- en jaarrapport 6de en 7de jaar OV 4 en  

       schoolverlaters OV 1 
     

Dinsdag 30 juni     7de dagwerkrapport (klassen OV 4) 
trimester- en jaarrapport (oudercontact) 

         12.00 uur einde oudercontact 

13.00 uur busvervoer (en weekendvervoer) 
         16.00 uur einde schooljaar 
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666   WWWIIIEEE   IIISSS   WWWIIIEEE   

6.1  DE DIRECTEUR 

 
De heer M. Malego is de directeur. Hij staat in voor de algemene leiding van de 

school en werkt als lid van de directieraad van Sint-Lodewijk  samen met de an-
dere directieleden van het MFC en het BuBaO. 
 

 
       M. Malego 

Directeur 
 

6.2 DE BELEIDSMEDEWERKER 

 

Mevr. S. Bovijn is de beleidsmedewerker van de school. Zij ondersteunt de direc-
teur bij de praktische uitvoering van zijn taak en is het aanspreekpunt bij zijn 

afwezigheid.   
 

 
       S. Bovijn 
Beleidsmedewerker 
 

6.3  DE KLASTITULARIS 

 
Op school is de klastitularis de eerste vertrouwenspersoon. Bij hem of haar kan 
je aankloppen voor een gesprek over het studeren in het algemeen, over een 

persoonlijke situatie, over de klassituatie of voor het melden van bepaalde za-
ken.  

 

6.4  DE VAKLEERKRACHTEN 

 

Per vak heb je in het secundair onderwijs een andere leerkracht. Soms kan het 
zijn dat één leerkracht meer dan één vak geeft in jouw klas. Heb je specifieke 

vragen i.v.m. de leerstof van dat vak dan vraag je dat rechtstreeks aan de vak-
leerkracht. 
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6.5  DE COÖRDINATOREN: OV 4 / OV 1 / ON 

 

In Sint-Lodewijk zijn er 4 algemene coördinatoren: 

- mevr. I. Vergauwen en E. Vermeiren algemene coördinatie van OV 4 
- mevr. A. Van De Velde en H. Pattyn algemene coördinatie van OV 1  

- mevr. K. Redant algemene coördinatie van het expertisenetwerk type 4  
 

     
I. Vergauwen 

 
E. Vermeiren A. Van De Velde 

 
H. Pattyn K. Redant 

 

 
In Sint-Lodewijk zijn er 3 graadcoördinatoren OV 4 en 1 orthopedagoog OV 1: 

 
- mevr. L. De Moor  voor de coördinatie van de 1ste graad OV 4 
- mevr. C. Roels voor de coördinatie van de 2de graad OV 4 

- mevr. G. De Vulder voor de coördinatie van de 3de graad OV 4 
- mevr. L. Schoonbaert is orthopedagoog OV 1 

 

    
L. De Moor 
Coördinator  

1ste graad OV 4 

C. Roels 
Coördinator  

2de graad OV 4 

G. De Vulder 
Coördinator  

3de graad OV 4 

L. Schoonbaert  
Orthopedagoog 

OV 1 

 

De graadcoördinatoren en orthopedagoog begeleiden samen met de klastitularis-
sen de klassen, volgen de studieresultaten op, volgen samen met de klastitularis 
en de cliëntverantwoordelijke individuele leerlingen, begeleiden samen met het 

CLB de studiekeuze en coördineren de activiteiten.  
 

6.6  DE ICT-COÖRDINATOREN 

 
Mevr. B. Van de Velde is de lokale schoolgebonden ICT-coördinator en mevr.  

A. Blancke en de heer N. Callebaut zijn de lokale leerlinggebonden ICT-
coördinatoren. Een aantal ICT-taken worden opgenomen door de centrale ICT-

dienst en de helpdesk.  
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B. Van de Velde 
ICT-coördinator 

A. Blancke 
ICT-coördinator 

N. Callebaut 
ICT-coördinator 

 

6.7  DE PREVENTIEADVISEUR 

 
De heer D. Van Wesepoel is de preventieadviseur voor de school. Hij vertegen-
woordigt samen met twee leerkrachten de school in het CPBW (Comité voor pre-

ventie en bescherming op het werk). Hij volgt voor de school ook alle meldingen 
van schade en herstelling op samen met de technische dienst en hij staat in voor 

de jaarlijkse evacuatieoefeningen in het schoolgebouw.  
 

 
D. Van Wesepoel 

Preventieadviseur 

 

6.8  HET SECRETARIAAT 

 

    
 S. Delmeiren 
Personeels-
secretariaat 

J. Merckaert 
Personeels- 
secretariaat 

L. Vervaet 
Leerlingen-
secretariaat 

I. Peersman 
Leerlingen-
secretariaat 

 
Mevr. S. Delmeiren en de heer J. Merckaert zijn de verantwoordelijken van het 

personeelssecretariaat en de boekhouding. Bij hen kan je als leerling terecht met 
vragen over de schoolrekening. 

 
Mevr. L. Vervaet en I. Peersman zijn verantwoordelijk voor het leerlingense-
cretariaat. Bij hen kan je als leerling terecht voor de volgende zaken: 

- aanmeldingen 
- melden afwezigheden  

- bezorgen van medische attesten 
- toezichten en vervangingen van leerkrachten 

- bestellen schoolmateriaal 
- bestellen handboeken 
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- inlichtingen en vragen 
- aangifte ongevallen 

 

6.9  DE VERANTWOORDELIJKE LEERLINGENVERVOER 

 

De heer N. Callebaut is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Hij is het 
rechtstreekse aanspreekpunt voor de ouders en contactpersoon met De Lijn.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.10  HET CLB 

 

Mevr. E. Cornelis is de vaste contactpersoon van het CLB voor onze school. Bij 
haar kan je terecht met vragen over studiekeuze, informatie of individuele vra-

gen. Zij volgt samen met de leerkrachten, de coördinatoren en de cliëntverant-
woordelijken de resultaten en de vorderingen van de leerlingen op.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.11  HET MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 

 
De systematische contacten worden uitgevoerd door een CLB-arts en een CLB-

verpleegkundige, in overleg met de medisch coördinator van het MFC. 

 
N. Callebaut 

Leerlingenvervoer 

 
E. Cornelis 

CLB-
contactpersoon 
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777      EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIEEE      

 

7.1  EVALUATIE EN RAPPORTEN IN OV 4 

 

7.1.1  Dagwerk 
 
Het dagwerk is heel belangrijk omdat de leerlingen hiermee naast het behalen 

van punten voor het jaartotaal ook geleerd worden om regelmatig te werken en 
te studeren. In alle klassen wordt er voor een aantal vakken gewerkt met per-

manente evaluatie.  
 
De verhouding tussen het dagwerk en de examens wordt geleidelijk opgebouwd 

vanaf het eerste jaar tot en met het zevende jaar. Hierbij wordt rekening gehou-
den met de onderwijsvormen ASO-TSO en BSO. 

 
 
Jaar  ASO     TSO    BSO 

 
   DW / EX    DW / EX   DW / EX 

 
1   60 40     60 40    100 - 
 

2   60 40     60 40    100 - 
 

3   60 40     60 40    70 30 
 
4   60 40     60 40    70 30 

 
5   50 50     60 40    70 30 

 
6   50 50     60 40    70 30 

 
7    -  -      -  -    70 30 
 

 
Voor de vakken met permanente evaluatie telt het dagwerk voor 100 %. 

 
In volgende klassen worden alle examens vervangen door permanente evaluatie: 
1 B / 2 BVL / 3 VV / 4 VV / 5 OH / 6 OH / 7 KAG /   7 OA. 

 
7.1.2  Stages en geïntegreerde proef (GIP)  

 
In de derde graad van het BSO en TSO gaat aparte aandacht uit naar de evalua-
tie van de stages en/of de GIP. De resultaten van de stage en/of de resultaten 

van de GIP zijn elementen voor de totale eindbeoordeling in juni. In het BSO 
vormen de stages ook een onderdeel bij de beoordeling van de GIP.  
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Voor elke stage wordt een apart stagereglement voorgelegd. De mentor en de 
stagebegeleider beoordelen de stages. Een positieve beoordeling (50%) is zoals 

bij de andere vakken noodzakelijk voor het behalen van een A-attest.  
 
De GIP toetst of de leerling de beoogde vormingscomponenten van de gevolgde 

studierichting heeft verworven. Zowel de manier waarop het dossier tot stand 
komt (het proces) als het dossier zelf (het product) worden geëvalueerd. De 

leerling moet vaardig zijn in het spontaan en blijvend toepassen van kennis, 
vaardigheden en attitudes eigen aan de gevolgde opleiding. Bij elke opdracht 
gedurende het proces wordt aandacht besteed aan het beoordelen van attitudes 

en sociale vaardigheden zoals nauwkeurig werken, stiptheid enz. 
De GIP wordt opgevat als een jaarproject (BSO) of graadproject (TSO) waarbij 

de leerlingen uitgedaagd worden om creatief en probleemoplossend te denken. 
Zij leren hierbij ook schriftelijk en mondeling rapporteren en hun eindwerk mon-

deling toe te lichten. 
Het is eigen aan de evaluatie van de GIP dat ze globaal wordt geëvalueerd en 
niet opgesplitst naar vak of specialiteit. De eindbeoordeling van de GIP wordt 

gegeven in samenspraak met de jury. In de eindbeoordeling wordt vastgelegd of 
een leerling geslaagd of niet geslaagd is voor de GIP. Niet slagen voor de GIP 

betekent niet dat de leerling niet geslaagd is over de hele lijn. De leerling moet 
dus zeker deelnemen aan de examens. De eindbeoordeling van de GIP wordt 
meegenomen naar de delibererende klassenraad.  

 
7.1.3  Examens 

 

De meeste klassen hebben in december, maart en juni examens (behalve voor 
de vakken met permanente evaluatie). De leerlingen van de derde graad hebben 

in maart geen volledige examenreeks. Er is de mogelijkheid om een beperkt aan-
tal partiële examens te organiseren. Dit wordt door de leerkrachten vooraf be-

paald en doorgegeven aan de leerlingen. De examens hebben in principe plaats 
in de voormiddag. Alle leerlingen blijven tot na de recreatie van 10.15 uur op 
school. Enkel de externe leerlingen die niet in het MFC zijn ingeschreven, mogen 

vanaf 10.15 uur de school verlaten. De andere leerlingen blijven na het examen 
in hun lokaal tot 12u15, waar ze onder toezicht al kunnen studeren voor het vol-

gende vak. In de namiddag studeren de leerlingen die een eigen kamer hebben 
op hun kamer, de anderen studeren in de aangeduide lokalen. Aan de ouders zal 
voor de examenperioden een formulier meegegeven worden waarop men kan 

aanduiden waar hun zoon of dochter zal studeren (thuis of op school). Hierop 
kunnen de leerlingen die een kamer hebben in het MFC ook aanduiden of zij op 

vrijdagnamiddag (indien er geen examens voorzien zijn de maandag nadien) 
naar huis gaan.  

 

Tijdens de week voor de examens geldt de afspraak dat geen toetsen meer ge-
pland worden. Wel is er een uitzondering voor de vakken met permanente evalu-

atie. De leerkrachten van deze vakken kunnen, in overleg met de leerlingen, een 
toets plannen tijdens deze week. 

 

7.1.4  Ordemaatregelen en examens 
 

- Wanneer een leerling effectief betrapt wordt op spieken (via visuele, auditieve, 
schriftelijke of digitale overdracht), wordt het examen onderbroken. De leer-

kracht van toezicht verzamelt de nodige bewijsstukken en maakt een verslag 
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van de fraude voor de directeur. Het examen wordt daarna verder gezet. De 
klassenraad zal nadien oordelen of de fraude gegrond is, of het examen in zijn 

geheel of voor een onderdeel een nul krijgt, of er een bijkomende proef toege-
kend wordt en wanneer die moet afgelegd worden.  

- Tijdens het examen bewaart men de stilte. Wanneer men iets moet vragen, 

richt men zich tot de leerkracht in toezicht. 
- Wanneer men tijdens een examen het examenlokaal zou moeten verlaten (toi-

let, medische reden, afdrukken examen of andere) kan dit enkel na toestem-
ming.  

- Bij afwezigheid (ziekte) op een examen moeten de leerlingen steeds een dok-

tersattest binnenbrengen. Nadien zal afgesproken worden wanneer deze exa-
mens moeten ingehaald worden. 

- Leerlingen die een verkeerd vak zouden gestudeerd hebben, leggen het exa-
men toch af. Nadien zal er op basis van een schriftelijke verklaring van de ou-

ders of de leefgroep en het oordeel van de klassenraad beslist worden of het 
vak kan ingehaald worden. 

 

7.1.5  Schrijfhulp en examenhulp 
 

Voor een aantal leerlingen wordt tijdens de examens schrijfhulp georganiseerd. 
Dit betekent dat een leerkracht het schrijven overneemt en woordelijk noteert 
wat de leerling op de examenvragen antwoordt.  

 
Andere leerlingen krijgen examenhulp. Dit kan betekenen dat de leerkracht van 

toezicht samen met de leerling nakijkt of alle vragen beantwoord zijn en/of dat 
de leerkracht samen met de leerling de eventuele tijdsindicaties per vraag of on-
derdeel van het examen bewaakt.  

 
7.1.6  Remediëring tijdens het schooljaar en vakantietaken 

 
Wanneer je tijdens het schooljaar voor bepaalde vakken moeilijkheden hebt, kan 
het zijn dat de vakleerkracht je bijkomende oefeningen, taken, toetsen of uitleg 

geeft. Na overleg met de klassenraad kan door de school beslist worden dat je 
tijdens de middagpauze (tussen 13.00 uur en 13.25 uur) of op een ander tijdstip 

binnen de schooltijd naar de school komt voor een remediëring onder de vorm 
van oefeningen, taken, toetsen of bijkomende uitleg. De vakleerkracht beslist in 
hoeverre de resultaten van deze remediëring opgenomen worden in de resulta-

ten van het dagwerk. Deze gegevens vormen een bijkomend element bij een 
mogelijke deliberatie. 

 
De klassenraad kan na elke examenperiode een vakantietaak opgeven als re-
mediëring. Dit is bedoeld om de leerling te helpen om bepaalde leerstofonderde-

len beter te begrijpen zodat men in het volgende trimester beter kan volgen. De-
ze taken dienen na de kerstvakantie, de paasvakantie of de zomervakantie afge-

geven te worden. De resultaten tellen echter niet mee voor het dagwerk, maar 
kunnen een bijkomend element zijn voor de eindbeoordeling. Enkel wanneer bij 
de vakantietaak (na de kerst- of de paasvakantie) een toets afgesproken wordt, 

zal het resultaat van deze toets meetellen voor het dagwerk op het eerst volgen-
de rapport.  

 
7.1.7  Officiële waarschuwing/bijkomende proeven 
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De klassenraad kan in juni voor een vak een officiële waarschuwing geven. Dit 
betekent dat de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar dat men in 

principe het volgende schooljaar voor dit vak minstens 50 % moet behalen. In-
dien dit niet het geval zou zijn, zal de klassenraad zich minder soepel opstellen. 
 

Het kan zijn dat de klassenraad in juni over onvoldoende gegevens beschikt om 
een eindbeslissing te nemen. Dan wordt de beslissing uitgesteld en legt de leer-

ling voor één of meerdere vakken een bijkomende proef (of inhaalexamen) af.  
 
7.1.8  Rapporten dagwerk OV 4 

 
Er zijn 7 rapporten voor dagwerk per jaar. Het eerste rapport is reeds eind sep-

tember. Het is mogelijk dat de punten voor bepaalde vakken van één uur per 
week dan nog niet ingevuld zijn.  

 
Dagwerkrapporten en permanente evaluatie in OV 4 
 

1. Vrijdag 11 oktober      
2. Vrijdag 29 november      

3. Vrijdag 20 december     
4. Vrijdag 21 februari      
5. Vrijdag 03 april       

6. Vrijdag 29 mei 
7. Dinsdag 30 juni   

 
7.1.9 Trimesterrapporten en jaarrapport OV 1 en OV 4 
 

1. Vrijdag 20 december 
2. Vrijdag 03 april 

3. Maandag 29 juni (6de en 7de jaar  en eindjaren OV 1 met proclamatie) 
4. Dinsdag 30 juni (met oudercontact) 

 

7.1.10  Waarde van elk trimesterrapport 
 

Elk trimester heeft in het jaartotaal een bepaalde waarde (naargelang de lengte 
van het trimester).  
 

Het eerste trimester telt in het totaal mee voor  40 % 
Het tweede trimester telt in het totaal mee voor 30 % 

Het derde trimester telt in het totaal mee voor 30 % 
 
We laten het derde (soms korte) trimester toch meetellen voor 30 % om leer-

lingen die nog een tekort moeten inhalen de kans te geven dit te doen en op die 
wijze nog voldoende punten te verdienen.  

 
Het jaarrapport wordt samengesteld volgens de opgegeven verhouding (40-30-
30) en volgens de vastgelegde verhouding tussen dagwerk en examens. 
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7.2  EVALUATIE EN RAPPORTEN IN OV 1 

 

Het rapport wil de schakel zijn tussen gezin en school. Het is het werkinstrument 
waarmee wij drie keer per jaar de jongere en ouders inlichten over de school-
prestaties. Naast de leerinhouden besteden we ook aandacht aan het aanleren 

van wenselijke attitudes. 
 

Voortaan zullen er geen punten meer zichtbaar zijn op het rapport. Bij het vak-
rapport geeft de vakleerkracht woordelijk feedback.  Daarnaast geeft een sym-
bool een visuele algemene beoordeling weer. 

Dit houdt niet in dat er geen gebruik meer kan gemaakt worden van een punten-
beoordeling.  Wanneer dit nog wordt toegepast op een klasoefening, taak en/of 

toets, wordt deze nog steeds in de loop van het trimester via de gezamenlijke 
map ter inzage meegegeven naar huis. 
De attitudes krijgen, na bespreking met alle betrokken begeleiders, een globale 

beoordeling aan de hand van een symbool. 
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888   ZZZOOORRRGGGBBBEEELLLEEEIIIDDD         

 

Sinds de invoering van het M-decreet moet elke school in Vlaanderen zorgvuldig 
een zorgbeleid uitschrijven en organiseren volgens het zogenaamde zorgconti-

nuüm. Het M-decreet stelt dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften 
binnen elke school recht heeft op redelijke maatregelen om volwaardig te kunnen 
deelnemen aan de lessen. 

Ook het buitengewoon onderwijs heeft deze plicht. 
 

Het zorgcontinuüm bestaat uit 4 fasen: de brede basiszorg, de verhoogde zorg, 
de uitbreiding van zorg en een individueel aangepast curriculum. 
 

Binnen het buitengewoon onderwijs is er geopteerd om de basiszorg en de ver-
hoogde zorg te benoemen als specifieke brede basiszorg en specifieke verhoogde 

zorg, om zo het onderscheid te maken met het gewoon onderwijs. 
 
(1) De specifieke brede basiszorg is een fase in het zorgcontinuüm waarbij de 

school vanuit een visie op zorg de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert 
en problemen tracht te voorkomen door: 

- een krachtige leeromgeving te bieden,  
- de leerlingen systematisch op te volgen, 
- actief te werken aan het verminderen van risicofactoren, 

- het versterken van beschermende factoren.  
 

(2) Specifieke verhoogde zorg is een fase in het zorgcontinuüm waarbij de 

school extra zorg voorziet onder de vorm van remediërende, differentiërende, 
compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de specifieke on-

derwijsbehoeften (= SOB) van bepaalde leerlingen, en voorafgaand aan de 
fase van uitbreiding van zorg.  
 

(3) Specifieke uitbreiding van zorg is die fase in het zorgcontinuüm waarbij 
de school de maatregelen uit de fase van specifieke verhoogde zorg onverkort 
verderzet en het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opstart. Het 

CLB richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van de onderwijs- en opvoe-
dingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leer-

kracht(en) en ouders met het oog op het formuleren van adviezen voor het op-
timaliseren van het proces van afstemming van het onderwijs- en opvoedings-
aanbod op de zorgvraag van de leerling. Het CLB bepaalt in samenspraak met de 

school en de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise, ten 
aanzien van de school of de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is als-

ook de omvang en de duur daarvan. 
 
Leerlingen binnen deze drie fasen van het zorgcontinuüm volgen allen het ge-

meenschappelijk curriculum.  
Gemeenschappelijk curriculum houdt in: de goedgekeurde leerplannen die ten 

minste herkenbaar de doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te 
bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven en de schoolgebonden planning 
voor het nastreven van de leergebiedoverschrijdende eindtermen en ontwikke-

lingsdoelen. In de fase van uitbreiding van zorg kan het CLB na een analyse van 
de SOB opteren om te heroriënteren naar een andere onderwijsvorm of oplei-

dingsvorm. 
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(4) De laatste fase in het zorgcontinuüm wordt benoemd als een  individueel 

aangepast curriculum (IAC) (vroeger school / zorg op maat). In deze fase 
wordt aangegeven dat de redelijke maatregelen die nodig zijn, disproportio-
neel zijn. Deze jongeren kunnen kiezen voor een school op maat (= Buitenge-

woon Onderwijs (BuO) OV 1, OV 2 of OV 3) of kunnen binnen het gewoon on-
derwijs blijven. Zowel in het gewoon onderwijs als in BuO OV 1, OV 2 of OV 3 

laten ze wel het diploma los. Jongeren binnen een IAC-traject krijgen op het ein-
de van de rit een attest verworven bekwaamheden. Een IAC kan niet binnen 
BuSO OV 4. 

 
Wat betekent de specifieke brede basiszorg binnen BuSO Sint Lodewijk? 

 
Omdat het BuSO Sint-Lodewijk een type 4-school is, met een sterk uitgebouwde 

samenwerking met een MFC, is onze infrastructuur en onze werking gericht op 
leerlingen met een motorische beperking. Deze aanpassingen zien wij als maat-
regelen binnen ‘specifieke brede basiszorg’ waar alle leerlingen van kunnen ge-

nieten. Verder hebben wij ook handelingsgerichte maatregelen op motorisch 
vlak. Niet elke leerling zal nood hebben aan deze ondersteuningsmaatregelen 

maar het aanbod is er voor iedereen. 
Voorbeelden van structurele aanpassingen zijn aangepaste klassen, aange-
past meubilair, liften, brede deuren… 

Voorbeelden van organisatorische aanpassingen zijn kleine klasgroepen, 
aangepaste lessenroosters waarbij therapie-uren tijdens de lesuren vallen, multi-

disciplinaire en handelingsgerichte werking binnen BuSO, samenwerking met 
MFC…. 
Voorbeelden van handelingsgerichte maatregelen zijn mogelijkheden om tij-

dens elke les met pc te kunnen werken, mogelijkheid om met compenserende 
software te werken, extra ondersteuning bij motorische handelingen… 

 
Maatregelen op pedagogisch vlak worden voor elke leerling OV 4 en OV 1 
toegepast omwille van de noodzaak aan een specifieke pedagogische aanpak bij 

alle leerlingen die gekozen hebben voor onze school binnen het buitengewoon 
onderwijs. Er wordt binnen OV 4 evenwel een onderscheid gemaakt tussen 

maatregelen die gelden binnen de drie graden en maatregelen die enkel gelden 
binnen de eerste graad of de eerste en tweede graad. Deze opsplitsing is er ge-
komen omdat opleidingsvorm OV 4 ook een belangrijke uitdaging heeft om leer-

lingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren (mét hun hulpmiddelen) in 
het kader van de voorbereiding op het hoger onderwijs. 

 
Voorbeelden voor OV 4 en OV 1: 

 De leerkracht gebruikt een overzichtelijke en gestructureerde lay-out 

met lettertype verdana, minimum grootte 11, interlinie 1,5 en in het 
sjabloon van Sint-Lodewijk bij de opmaak van de cursussen en bij taken, 

toetsen en proefwerken.  
 De leerkracht geeft de opgaven van taken en toetsen op papier of digi-

taal. 

 De leerkracht beperkt de hoeveelheid leerstof die moet overgeschre-
ven worden van het bord. 

 De leerling krijgt een geïndividualiseerd uurrooster waarin de lesuren 
en de persoonlijke therapie-uren geïntegreerd zijn in één document. Tij-

dens de proefwerken wordt dit uurrooster aangepast aan de proefwerken 
en de al dan niet voortgezette therapieën en/of studiebegeleiding. 
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Voorbeelden voor OV 1: 

 Er is een vast toezicht tijdens de recreatie, zodat er steeds een voor de 
leerlingen vertrouwde persoon aanwezig is.  

 Tijd en ruimte worden met visualisaties in de klas verduidelijkt voor de 

leerlingen (picto’s aan de klasdeur, kalender, maanden, tijd a.d.h.v. time 
timer…) 

 
Wat betekent de specifieke verhoogde zorg binnen BuSO Sint Lodewijk? 
 

Specifieke verhoogde zorg is een fase in het zorgcontinuüm waarbij de school 
extra zorg voorziet onder de vorm van remediërende, differentiërende, com-

penserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de specifieke on-
derwijsbehoeften (= SOB) van bepaalde leerlingen, en voorafgaand aan de fase 

van uitbreiding van zorg.  
 
Remediërend: Remediëren houdt in dat de tekorten bij bepaalde leerlingen 

worden wegwerkt. De verschillen tussen de leerlingen worden zo klein mogelijk 
gemaakt. Dit kan op veel manieren, afhankelijk van het doel en van de aard van 

het weg te werken tekort. Bijvoorbeeld: gaat het om een vaardigheid of om een 
vakinhoud die leerlingen missen? Is de leerling het gewoon om aan zelfstudie te 
doen? Kan de leerling zelf beoordelen of hij de verwachte voorkennis onder de 

knie heeft of heeft hij daar hulp bij nodig? … 
Differentiërend: Differentiëren speelt in op de verschillen tussen leerlingen en 

biedt een aangepast traject aan op basis van dit verschil. Op die manier wordt 
elke leerling uitgedaagd. 
Compenserend: Compenserende maatregelen zijn middelen die leerlingen on-

dersteunen. De leerling krijgt voor bepaalde taken en vakken ondersteuning van 
de leer-kracht of van een technisch hulpmiddel. 

Dispenserend: Dispenserende maatregelen zijn nog stevigere maatregelen om 
de leerling te ondersteunen: hierbij krijgt de leerling vrijstelling van bepaalde 
taken, of van bepaalde vakken 

 
Ongeacht de graad waarin de leerling zich situeert, kunnen dergelijke maatrege-

len genomen worden binnen specifieke verhoogde zorg. Deze maatregelen wor-
den steeds individueel bekeken op basis van de specifieke onderwijsbehoeften en 
worden opgenomen in het schools handelingsplan. Omwille van onze systema-

tisch opgebouwde basiszorg doorheen de graden is het mogelijk dat een maatre-
gel van basiszorg van de eerste graad in de derde graad blijft doorlopen als een 

maatregel van specifieke verhoogde zorg. 
De genomen maatregelen worden besproken en goedgekeurd op een klassenraad 
waarbij zowel de doelstellingen, de genomen maatregelen, de strategie en de 

evaluatie hiervan wordt vastgelegd in het schools handelingsplan. 
 

Als school streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de 
leerlingen zelf én hun ouders in het bepalen en opvolgen van de nodige on-
dersteuning op basis van hun onderwijsbehoeften. De klastitularis en de graad-

coördinator spelen hierin een centrale rol. 
 

De geboden ondersteuning wordt op vastgelegde momenten geëvalueerd tijdens 
de evaluatiedagen van de school met de voltallige klassenraad. De evaluatieda-

gen gaan door op volgende momenten: half oktober, voor de kerstvakantie, voor 
de paasvakantie en op het einde van het schooljaar. 
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Op zo’n evaluatiemoment kan er nagegaan worden of de voorgestelde aanpak 
werkt en/of moet bijgestuurd worden. 

Tijdens de oudercontacten krijgen de ouders de mogelijkheid om dit schoolse 
handelingsplan te bespreken met de klastitularis en/of andere betrokkenen. 
 

De maatregelen in het schoolse handelingsplan zijn geordend volgens soort on-
dersteuning. Als school bewaken we wel dat er geen dispenserende maatrege-

len genomen worden vooraleer er compenserende, remediërende en /of differen-
tiërende maatregelen werden uitgeprobeerd. 
De lijst moet gezien worden als een niet limitatief overzicht van mogelijkheden 

van ondersteuning die kan geboden worden binnen de fase van specifieke ver-
hoogde zorg binnen onze school. Maatregelen worden dus individueel en op maat 

van de leerling genomen en kunnen dus nog een andere soort inhoud betreffen 
dan de maatregelen in onderstaande lijst.  

 
Volgende indeling is opgenomen binnen onze specifieke verhoogde zorg: 
 

Structureren van leeromgeving 
 Voorbeeld OV 4: De leerkracht biedt ondersteuning bij het ordenen 

en structureren van de notities in de mappen.  
 Voorbeeld OV 1: De leerling krijgt een aangepaste agenda met pic-

togrammen en/of geïntegreerde duimenkaart.  
 

Stimuleren van motivatie, werkhouding en zelfstandigheid 
 Voorbeeld OV 4: De leerling maakt proefwerken in een apart lokaal.  

 Voorbeeld OV 1: Op advies van de klassenraad bieden we de leer-
ling een alternatief (les)programma aan naargelang zijn of haar no-

den (ingebouwde rustmomenten, deeltijdse programma’s, een be-
paald vak loslaten, meevolgen andere vakken binnen OV 1/ OV 4, 
…). 

 

Ondersteunen van taal 

 Voorbeeld OV 4: De vragen van een opdracht, toets of examen wor-
den overlopen en toegelicht in functie van een correct taalbegrip 
door de leerkracht (van toezicht). 

 Voorbeeld OV 1: De leerling krijgt blokletters aangeboden. Om het 
(leren) lezen te bevorderen kan bij de cursussen en werkblaadjes 

voor deze leerling ook een meer aangewezen lettertype, zoals Comic 
Sans, verkozen worden.  

 

Ondersteunen van rekenen 
 Voorbeeld: Bij een rekenopdracht wordt de nadruk gelegd op de 

denkstappen en het inzicht.  

 
Aangepaste evaluatie 

 Voorbeeld: De leerling mag gebruik maken van formularia tijdens 
toetsen of proefwerken van het vak wiskunde. 

 

Gebruik van hulpmiddelen 
 Voorbeeld: De leerling mag gebruik maken van extra verlichting in 

de klas bv. een bureaulamp. 
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 Voorbeeld OV 1: Er worden hulpmiddelen aangeboden om de aflei-
ding van prikkels uit de omgeving te beperken (oordopjes, koptele-

foon, werkhuisje). 
 
Ondersteunen van ruimtelijk inzicht en motoriek 

 Voorbeeld: De leerkracht zorgt voor begeleiding in nieuwe omgevin-
gen (bv. uitstappen) m.b.t. de oriëntatie in de ruimte. 

 
Vakspecifieke ondersteuning 

 Voorbeeld: De leerling krijgt extra begeleiding voor bepaalde onder-

delen van bepaalde vakken. 
 

     * * * * * 
 

Onze school heeft de mogelijkheid om extra paramedische ondersteuning 
tijdens de lesuren in te richten.  
 

Deze ondersteuning kan verschillende soorten hulp inhouden: 
 

 Praktische ondersteuning zoals hulp bij het maken van een boekentas 

 Ergo-ondersteuning zoals leren werken met een laptop in de klas 

 Logo-ondersteuning zoals hulpmiddelen zoeken die zorgen voor een beter 

taalbegrip 

 Ortho-ondersteuning zoals time-out voor leerlingen die het eventjes moei-

lijk hebben 

 Studiebegeleiding 

 … 

 

De ondersteuning kan geboden worden door ergotherapeuten, logopedisten, 
maatschappelijk werkers, opvoeders en orthopedagogen. Kinesitherapie wordt 

individueel vanuit het MFC aangeboden.  
 
In overleg met alle betrokken partijen die de zorg binnen het onderwijs van uw 

zoon of dochter opnemen (leerkrachten, therapeuten MFC, cliëntverantwoordelij-
ken, therapeuten school, …), kan op een bepaald moment beslist worden dat de-

ze extra ondersteuning voor een bepaalde leerling een meerwaarde zou kunnen 
betekenen. Ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht. Deze onder-

steuning kan voor elke leerling anders zijn naar invulling en tijdsinvestering toe, 
afhankelijk van wat de schoolse noden precies zijn.  
 

De uren paramedische ondersteuning in onze school worden zo optimaal moge-
lijk ingezet, wat wil zeggen dat het aantal uur per leerling op een bepaald mo-

ment kan vermeerderen of verminderen. Dit hangt met verschillende factoren 
samen: zorgvragen van andere leerlingen, afbouwen van de uren ondersteuning 
om meer in te zetten op zelfstandigheid, zorgvraag van de leerling in kwestie 

wordt zwaarder ,…  
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999   EEEIIINNNDDDBBBEEEOOOOOORRRDDDEEELLLIIINNNGGG      

9.1  EINDBEOORDELING OV 4 

 
Op het einde van het schooljaar komt de delibererende klassenraad samen. Deze 

klassenraad bestaat uit de leerkrachten die tijdens het schooljaar les gegeven 
hebben bij die klas. Hij wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardig-
de. De klassenraad baseert zich op de resultaten van het dagwerk, de permanen-

te evaluatie, de stages, de GIP en de examens om autonoom een beslissing te 
nemen over de behaalde attesten, getuigschriften en diploma’s.  

 
9.1.1  Attesten 
 

Een oriënteringsattest A betekent dat men volledig geslaagd is en zonder be-
perking wordt toegelaten tot het volgend leerjaar.  

 
Een oriënteringsattest B betekent dat men geslaagd is en naar een volgend 
leerjaar mag overgaan behalve in de onderwijsvorm of studierichting die op het 

attest vermeld staat. Men noemt dit clausuleren voor bepaalde studierichtingen. 
Men heeft echter de vrijheid om het jaar over te doen in dezelfde studierichting 

ook al zou men daarvoor geclausuleerd zijn. 
 
Een oriënteringsattest C betekent dat men niet geslaagd is en het jaar moet 

overdoen in dezelfde richting of een andere richting. 
 

Bij een A-attest kan het zijn dat men een vakantietaak krijgt of een officiële 
waarschuwing voor een bepaald vak (of vakken).  
 

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

9.1.2  Uitgestelde beslissingen 
 

Beslissingen over attesten, getuigschriften en diploma’s worden in principe ge-
nomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Het kan echter zijn dat 
de klassenraad oordeelt dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn om een be-

slissing te nemen. Dan wordt de beslissing uitgesteld en kunnen er bijkomende 
examens, stages of proeven opgelegd worden. Ten laatste op de eerste lesdag 

van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.  
 
9.1.3  Getuigschriften en diploma’s 

 
Wie in het eerste leerjaar A / B of 2 BVL geslaagd is, kan een getuigschrift basis-

onderwijs krijgen indien men dit bij aanvang van het eerste jaar nog niet in bezit 
had. (Voor het eerste leerjaar A is dit een uitzonderingsprocedure om toegelaten 
te worden zonder reeds in het bezit te zijn van een getuigschrift basisonderwijs).  

 
Na de eerste en de tweede graad krijgt men een getuigschrift. 

 
Na het 6de jaar BSO krijgt men een studiegetuigschrift. 
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Na het 6de jaar ASO / TSO en het 7de jaar BSO krijgt men het diploma van secun-
dair onderwijs.  

 
Na het 6de jaar TSO Handel kan men eveneens een getuigschrift over de basis-
kennis van het bedrijfsbeheer behalen wanneer de vereiste leerstof door de leer-

lingen op een voldoende wijze verwerkt is. 
 

9.2  EINDBEOORDELING IN OV 1 

 
Op het einde van het schooljaar komt de klassenraad samen en worden de pres-

taties van elke leerling besproken. Binnen elke fase wordt nagegaan in welke 
klasgroep elke leerling het volgende schooljaar het best zal functioneren. Eind 

augustus wordt de nieuwe klasindeling naar de ouders en jongeren gecommuni-
ceerd.  Deze beslissing is steeds onder voorbehoud, wijzigingen zijn per uitzon-
dering nog mogelijk. In- en uitstroom zijn dynamisch en kunnen onze groepssa-

menstelling binnen OV 1 steeds beïnvloeden. 
Een jongere die 21 jaar is geworden zal, op advies van de delibererende klassen-

raad én na goedkeuring door directieraad, aansluiten bij de werking 21+. 
Jongeren die op advies van de klassenraad nood hebben aan een eerder bele-

vingsgericht aanbod, zullen aansluiten in de belevingsgroep. 
 
9.2.1  Attesten in OV1 

 
In opleidingsvorm 1 volg je een traject dat inzet op maatschappelijk functioneren 

en participeren in een omgeving met ondersteuning (met of zonder arbeidsdeel-
name). Op het einde van het traject behaal je een attest van de opleidingsvorm.  
 

Er is sprake van 2 soorten attesten binnen OV 1: 
> Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met on-

dersteuning. 
> Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met on-
dersteuning én arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. 
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111000      LLLEEEVVVEEENNNSSSSSSTTTIIIJJJLLL   

10.1  RELATIONELE VORMING EN OMGANG 

 
Eén van de opdrachten van de school is de leerlingen op een goede en respect-

volle manier met elkaar te leren omgaan. Hierbij komen verschillende zaken aan 
bod: goed leren luisteren naar elkaar en conflicten zonder (verbale) agressie le-
ren oplossen, gevoelens leren verwoorden, vragen en hulpvragen leren stellen, 

zelfvertrouwen leren krijgen enz. Dit zijn belangrijke elementen in de vorming tot 
volwassenheid.  

 
 Relaties en sociale vaardigheden 
 

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan jonge mensen. Men vraagt een doorge-
dreven scholing maar menselijke en sociale vaardigheden zijn even belangrijk.  

De school wil extra helpen in de vorming tot volwassenheid door het lessenpak-
ket “Leefsleutels“ aan te bieden in de eerste graad OV 4. Ook in andere lessen 
komt dit aspect aan bod. In OV 1 wordt dit opgenomen in de lessen relationele 

en seksuele vorming (RSV) en sociale vaardigheden (SOVA). Specifiek voor OV 1 
wordt gewerkt met de Goldsteinmethode. Leren omgaan met elkaar, verant-

woordelijkheid opnemen, inzet, werken aan een goede klassfeer, open zijn te-
genover iedereen op school zijn centrale begrippen in deze lessen. 
 

 Pesten 
 

Het is vanzelfsprekend dat we pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 
niet aanvaarden in Sint-Lodewijk. Pesten is op een systematische (of herhalen-
de) wijze tegen dezelfde leerling (of leerlingen) verbaal of fysiek handelen. Wan-

neer men zou gepest worden, moet men niet aarzelen om dit te melden aan de 
klastitularis, de coördinator of aan de directeur. Ook de ouders moeten geen 

schroom hebben om hierover met de school contact op te nemen. In de eerste 
graad (OV 4) en in heel OV 1 wordt preventief gewerkt rond pesten door middel 

van film, toneel of activiteit. 
 
 Relatiebekwaamheid 

 
Ook de relatiebekwaamheid tussen jongens en meisjes op school is een belang-

rijk punt. Een ongedwongen omgang met respect voor ieders karakter en eigen-
heid is essentieel. Maar we moeten ook oog hebben voor het functioneren binnen 
een groep. Intiem zijn heeft zijn eigen sfeer en een school is hiervoor niet de ge-

schikte plaats. Openlijk intiem contact (= handelingen die niet tot de schoolsfeer 
of werksfeer behoren zoals knuffelen, zoenen enz.) hoort niet thuis in de klas-

groep of op school. Een school is een gemeenschappelijke instelling waar men de 
nodige tact voor iedereen moet opbrengen.  
 

 Afstand en nabijheid 
 

Op school spreekt men de leerkrachten steeds aan met mevrouw of mijnheer. Als 
organisatie kiezen we er vandaag minder voor om gebruik te maken van sociale 
media of blogs om te communiceren met onze leerlingen.  
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Vele jongeren en medewerkers hebben een profiel op sociale netwerksites en 
kunnen mekaar de vraag stellen om “bevriend” of “gelinkt” te worden.  

Elke medewerker oordeelt voor zichzelf of hij al dan niet op verzoeken ingaat. 
Als organisatie willen we dat medewerkers stilstaan bij de gevolgen voor hun 
professionele situatie en hoe dan ook het beroepsgeheim/discretieplicht respec-

teren. 
 

10.2  ALGEMEEN VOORKOMEN 

 
Het algemeen voorkomen van de leerlingen is eenvoudig, verzorgd en niet extra-

vagant. Daarbij wil de school zich voor de leerlingen die met voeding werken in 
regel stellen met de HACCP-normen en voor de leerlingen die op stage gaan met 

de eisen die men op de stageplaatsen stelt wat voorkomen betreft.  
 
Het dragen van hoofddeksels is niet toegelaten in de lokalen van Sint-Lodewijk 

tenzij om medische of veiligheidsredenen of wanneer ze een (religieus) symbool 
zijn van een van de officieel erkende godsdiensten of erkende levensbeschou-

wingen in België.  
In geval van kledingstukken mogen deze in geen geval volledig lichaamsverhul-

lend of gezichtsbedekkend zijn. In omstandigheden waar veiligheidsvoorschriften 
of hygiënische maatregelen van toepassing zijn, kunnen deze symbolen en kle-
dingstukken/hoofddeksels verboden worden. Een verbod tot het dragen van reli-

gieuze of levensbeschouwelijke symbolen is eveneens mogelijk wanneer deze 
een uiting worden van bekeringsijver, discriminatie of racisme.  

 
Ouders en leerlingen aanvaarden het recht toegekend aan de directie om over 
concrete toepassingen van de hier geformuleerde regels inzake kleding en voor-

komen een beslissing te nemen conform de stijl en sfeer die in de school nage-
streefd wordt.  
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111111      SSSCCCHHHOOOOOOLLLMMMAAATTTEEERRRIIIAAAAAALLL   

11.1  SCHOOLBOEKEN 

 
De school stelt de schoolboeken ter beschikking via een huursysteem. Hierbij 

betaalt men 8,30 EUR per jaar per schoolboek. In principe krijgt iedere leerling 
bij de start van het schooljaar zijn pakket schoolboeken.  
 

11.2  WERKBOEKEN, ATLAS 

 

Op het einde van het schooljaar, bij de rapportafhaling, krijgt iedere leerling de 
lijst van de werkboeken voor het volgende schooljaar evenals de titels van be-
paalde boeken die niet aan één jaar gebonden zijn zoals een atlas. Iedere leer-

ling koopt deze vóór 01 september zelf aan in de boekhandel.  
 

11.3  FOTOKOPIEËN 

 
Voor heel wat vakken worden er fotokopieën gegeven. Soms is dit ter vervanging 

van een school- of werkboek, soms ter aanvulling. De leerkrachten bezorgen de-
ze kopieën altijd geperforeerd zodat je die onmiddellijk in een ringmap kan weg-

bergen. De fotokopieën worden verrekend op de schoolrekening.  
 

11.4  MAPPEN  

 
Voor de leerlingen in OV 4 worden door de school per vak ringmappen voorzien 

samen met één (of twee) gemeenschappelijke map(pen). Per vak wordt door alle 
leerlingen een bepaalde kleur gebruikt. De kostprijs van deze mappen wordt ver-
rekend via de schoolrekening. 

 
Voor de leerlingen in OV 1 worden, in het kader van gestructureerde leeromge-

ving, vakmappen aangekocht met een vaste kleur per vak. Het aantal vakmap-
pen varieert per klasgroep, afhankelijk van het aantal vakken die gebruik maken 
van een vakmap. Daarnaast wordt ook een gezamenlijke map voorzien en 2 

postmapjes. De reële kostprijs voor deze mappen wordt verrekend via de school-
rekening.  

 

11.5  SCHOOLAGENDA 

 

In OV 4 heeft elke leerling een persoonlijke schoolagenda. Deze agenda is een 
planningsagenda om te noteren welke leerstof je moet studeren of welke taken 

je moet maken. M.a.w. om je taken, toetsen en studietijd te plannen. Daarenbo-
ven is het een communicatiemiddel tussen de school en de ouders/leefgroep. De 
schoolagenda heeft men elke dag bij zich. Indien men zelf deze agenda niet kan 

invullen, zal de vakleerkracht dit doen. 
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In elke klas is er tevens een elektronische klasagenda waar de leerkracht van elk 

vak noteert welk onderdeel van de leerstof gegeven is het voorbije uur. Ook ta-
ken en toetsen worden steeds genoteerd. Dat is m.a.w. een logboek dat je 
steeds kan consulteren in “Smartschool”.  

 
In OV 1 heeft elke leerling eveneens een persoonlijke agenda. Deze agenda is 

door het team uitgewerkt en bevat enkele vaste rubrieken; persoonlijk uurroos-
ter, planningsagenda, maandoverzicht, communicatie, afwezigheidsbriefjes, … . 
Ouders ontvangen een begeleidend schrijven over de werking van deze agenda 

bij aanvang van het schooljaar. 
De schoolagenda heeft men elke dag bij zich. Indien men zelf deze agenda niet 

kan invullen, zal de vakleerkracht dit doen. 
 

11.6  PERSOONLIJKE VOORWERPEN 

 
In principe brengt men geen waardevolle voorwerpen mee naar school wanneer 

deze niet strikt nodig zijn. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor schade of het verlies van persoonlijk materiaal. De school vindt wel dat ie-

dereen respect moet opbrengen voor elkaars materiaal, zoals een pc of laptop. 
 

11.7  KLASLOKAAL 

 
Het eigen klaslokaal is voor een groot deel van de schooltijd je leefruimte. Pro-

beer er een aangename leefruimte van te maken waarin orde een belangrijk 
principe is. In samenspraak met de klastitularis mag men het klaslokaal naar 
schikking en versiering zelf inrichten. 
 

11.8  BESCHADIGINGEN 

 
Wie – zij het onvrijwillig – iets beschadigt, dient te betalen voor de herstellings-
kosten en zo nodig de kosten om het beschadigde voorwerp te vervangen. Bij 

grotere kosten kan men de familiale verzekering aanspreken. Wanneer er echter 
moedwilligheid is, zal de directie naast de kosten een bijkomende ordemaatregel 

opleggen. 
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111222      KKKLLLAAARRREEE   AAAFFFSSSPPPRRRAAAKKKEEENNN   

12.1  AANVANG VAN DE LESSEN 

 
In de rubriek “Een dag in Sint-Lodewijk” zie je de aanvangsuren van elke les. 

Men zorgt dat men tijdig aan het klaslokaal is. ’s Morgens en in de namiddag zal 
de leerkracht om 08.35 uur en om 13.25 uur (13.20 uur op vrijdag voor OV 4) 
het klaslokaal openen en je binnen laten. Dit betekent dat men tijdig uit de leef-

groep vertrekt en men daarbij rekening houdt met mogelijke wachttijden aan de 
liften. Wanneer men van een therapie/consultatie komt of wanneer men van lo-

kaal moet verwisselen, doet men dat zonder treuzelen.  
 

12.2  DAGELIJKS (OF WEKELIJKS) LEERLINGENVERVOER 

 
De Lijn beheert autonoom het leerlingenvervoer. Zij bepalen het rittenverloop en 

de samenstelling van elke leerlingengroep per bus. Bij het begin van het school-
jaar ontvangen de ouders een bericht waarin de volgende gegevens staan: het 
ritnummer van de bus, de opstap- en afstapplaats, een richtuur voor op– en af-

stappen. Het leerlingenvervoer (De Lijn) is niet verplicht de kinderen aan huis op 
te halen. Het departement onderwijs (Dienst leerlingenvervoer) duidt soms ge-

meenschappelijke opstapplaatsen aan. Niet-rechthebbende leerlingen voor het 
vervoer zijn leerlingen die niet kiezen voor de dichtstbijzijnde school BuSO (ge-
kozen net) die de identieke opleidingsvorm, studierichting, opties of beroepen-

veld zou aanbieden.   
 

Voor elke bus wordt door de school een busbegeleider aangesteld. Deze busbe-
geleider draagt samen met de buschauffeur de verantwoordelijkheid voor de vei-
ligheid en de orde op de bus. De busbegeleider kan je vragen om te voldoen aan 

de veiligheidsvoorschriften, de stiptheid en de orde tijdens de rit. Bij ernstige 
klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan de 

leerling worden ontzegd. Dit wordt door de directeur van de school beslist in het 
kader van een tuchtmaatregel. Let wel! Dit ontslaat de leerling echter niet van de 
leerplicht. De taak van de busbegeleider stopt aan de deur van de bus waardoor 

deze niet verplicht is om aan de voordeur aan te bellen en/of kinderen aan de 
voordeur op te halen. We vragen ook er alles aan te doen opdat de bus geen ex-

tra oponthoud heeft en steeds te melden aan de busbegeleider, indien er medi-
catie meegegeven wordt. Ook het dragen van heupgordels op de bus is steeds 

verplicht.  
 

Leerling-vrije dagen 

  
Leerlingen binnen Sint-Lodewijk krijgen op basis van een aantal factoren een 

goedkeuring voor leerlingenvervoer van het Ministerie van Onderwijs en Vor-
ming. Het belangrijkste criterium is de afstand van de woonplaats tot de school. 
Sommige leerlingen krijgen ook een goedkeuring op basis van een aantal andere 

factoren bv. internaatswerking.  

Bij het aanvragen van een goedkeuring voor een (nieuwe) leerling moet ook de 
frequentie van verplaatsingen gevalideerd worden. De meerderheid van de leer-
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lingen zal een goedkeuring hebben van 10 verplaatsingen per week (twee maal 
per dag). Op papier rijden die leerlingen dagelijks mee maar in praktijk is dat 

niet voor iedereen altijd het geval. Voor deze leerlingen is er dus geen enkel pro-
bleem om een uitzondering te bekomen tijdens de leerling-vrije dagen.  

Sommige leerlingen krijgen echter op basis van de afwijking internaatswerking 

een goedkeuring voor leerlingenvervoer van en naar Sint-Lodewijk. Dit impliceert 
dat deze leerlingen enkel op maandagochtend en vrijdagavond de bus van en 
naar huis kunnen nemen. Voor deze leerlingen is het niet mogelijk om uitzonde-

ringen toe te staan tijdens de leerling-vrije of andere dagen. Noch de dienst leer-
lingenvervoer, noch De Lijn of het Ministerie van Onderwijs en Vorming kan hier-

in wijzigingen aanbrengen. Leerlingen die toch meerijden op dagen waarvoor ze 
geen aanvraag hebben zijn niet verzekerd tijdens de rit. De gevolgen van een 
mogelijke inbreuk op deze regeling zijn niet te overzien. Wij kunnen bijgevolg 

geen toelating geven om van het leerlingenvervoer gebruik te maken in deze si-
tuatie.  

De dienst leerlingenvervoer doet - tenzij anders meegegeven bij de aanvraag 

van de cliëntverantwoordelijke - steeds een aanvraag voor 10 verplaatsingen per 
week zodat er ook die vrijheid is om op andere momenten mee te rijden met de 
bus. Dit is echter zoals hierboven besproken niet voor iedereen mogelijk en bo-

vendien in het verleden niet altijd zo aangevraagd.  
 

Meegeven van voorwerpen 
 
Vaak worden we geconfronteerd met de vraag om bepaalde voorwerpen mee te 

nemen via het leerlingenvervoer. Ondanks het begrip dat we willen opbrengen 
voor de praktische noodwendigheid van bepaalde vragen, lijkt het ons zinvol om 

enkele richtlijnen m.b.t. dit probleem mee te geven. Het uitgangspunt van deze 
richtlijnen zal altijd ingegeven zijn door de vaststelling dat ons leerlingenvervoer 

geen verhuisfirma is. Onze bussen van het dagelijkse leerlingenvervoer beschik-
ken niet over een bagageruimte, wat betekent dat er in principe geen voorwer-
pen/hulpmiddelen kunnen meegegeven worden.  

In uitzonderlijke situaties en onder bepaalde strikte voorwaarden kunnen uitzon-
deringen op deze regel toegestaan worden. Deze uitzonderingen moet steeds 

voldoen aan alle onderstaande voorwaarden en kunnen enkel door de 
schooldirecteur toegestaan worden.  
De voorwaarden waaraan de uitzonderlijke aanvragen moeten voldoen zijn:  

1) Het betreft alleen therapeutisch materiaal 

2) Het vervoer is occasioneel en niet geregeld 

3) Het voorwerp is veilig te vervoeren 

4) Er zijn geen alternatieve vervoersmogelijkheden 

5) Er is de toestemming van ‘De Lijn’ 

6) Zolang de bezetting van de bus het toelaat 

Het spreekt voor zich dat de school niet aansprakelijk kan gesteld worden voor 
de schade aan de uitzonderlijk vervoerde voorwerpen/hulpmiddelen.  

We hopen dat we door deze richtlijnen wat meer duidelijkheid kunnen verschaf-
fen betreffende het meegeven van voorwerpen/hulpmiddelen met onze school-
bussen en zijn natuurlijk steeds bereid om in gesprek te gaan bij alle vragen. 
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12.3  TE LAAT KOMEN 

 

We proberen als school het ritme en de snelheid van onze leerlingen maximaal te 
respecteren. Vaak is het zelfs belangrijk dat voor bepaalde leerlingen rustmo-
menten worden ingebouwd. Het is ook eigen aan de finaliteit in OV 1 dat de 

(tijds)druk lager ligt dan in OV 4. Anderzijds durven sommige leerlingen wel eens 
‘bewust’ te laat komen opdagen, wat de lessen heel sterk stoort. Wanneer men 

zonder aanvaardbare reden ’s morgens, ’s middags, na de recreatie of een les-
wisseling ‘bewust’ te laat is, kan de leerkracht dit registreren achteraan in de 
agenda van de leerling. Na 3 registraties moet betrokken leerling nablijven voor 

verplichte studie op maandagavond van 16.10 uur tot 17.00 uur.  
 

12.4  LESWISSELING 

 
Wanneer na 10 minuten de leerkracht (of bij een voorziene afwezigheid de leer-

kracht van toezicht) nog niet aanwezig is, gaat één van de leerlingen naar het 
leerlingensecretariaat om dit te melden. Men kan ook telefonisch contact opne-

men met het leerlingensecretariaat op het nummer 09 272 53 00. 
 

12.5  RECREATIE 

 
De leerlingen van OV 4 kiezen of ze tijdens de voormiddagrecreatie (10.15 uur – 

10.35 uur) naar buiten gaan of binnen (op de eerste verdieping) willen blijven. 
De leerlingen geven een aantal keer per schooljaar hun voorkeur door : periode 
1 (september tot herfstvakantie), periode 2 (herfstvakantie tot kerstvakantie), 

periode 3 (kerstvakantie tot krokusvakantie), periode 4 (krokusvakantie tot 
paasvakantie) en periode 5 (paasvakantie tot einde schooljaar). Het is de bedoe-

ling dat de leerlingen tijdens deze periode bij hun keuze blijven. De leerlingen 
van OV 1 houden recreatie in de sportzaal en op de speelplaats. De voormiddag-
recreatie duurt 5 minuten langer, waardoor de middagpauze begint om 12.15 

uur. 
 

De namiddagrecreatie begint om 15.05 uur en duurt tot 15.20 uur. 
 

12.6  MIDDAGPAUZE 

 
De middagpauze duurt van 12.15 uur tot 13.25 uur. Alle leerlingen gaan naar de 

leefgroep. Vanaf 13.00 uur starten de middagactiviteiten op school en mag men 
terug naar het schoolgebouw komen. Men kan elke schooldag (behalve op 

woensdag) vanaf 13.00 uur naar de mediatheek van het BuSO. Andere activitei-
ten worden apart aangekondigd.  
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12.7  HET VERLATEN VAN HET KLASLOKAAL EN HET SCHOOLGE-

BOUW NA DE LESSEN 

 

Na het einde van de lessen verlaat men het schoolgebouw tenzij je een afspraak 
hebt met een leerkracht of het secretariaat. Men komt na de lessen niet meer 
vanuit de leefgroep terug naar het schoolgebouw. Bij het verlaten van het klaslo-

kaal (op het einde van de dag of wanneer men die dag er niet meer komt) doet 
men in samenspraak met de leerkracht van het lesuur de volgende zaken: 

- bord reinigen 
- vensters sluiten 
- lichten uitdoen 

- tafels opruimen 
- mappen die in de klas blijven, schikken 

- afval in de vuilnisbak 
- pc’s afsluiten en printers uitschakelen 

 

12.8  HET VERLATEN VAN HET SCHOOLGEBOUW TIJDENS DE 

SCHOOLUREN 

 

Wanneer men om één of andere reden de school moet verlaten en dit is niet 
vooraf aangekondigd en goedgekeurd, verwittigt men steeds het leerlingensecre-

tariaat. 
 

12.9  GEBRUIK VAN GSM EN ANDERE GELUIDSDRAGERS 

 
Het gebruik van een GSM, tablet, mp3-speler of andere geluidsdrager is enkel 

toegestaan tijdens de recreatie. Het is dan evenwel verboden om muziek af te 
spelen en luidsprekers aan te zetten. Buiten deze tijdspannen mogen de geluids-
dragers noch gezien, noch gehoord worden.  

 
Tijdens de lessen, tijdens de leswisseling, tijdens activiteiten of op uitstappen en 

studiebezoeken mag je GSM dus niet zichtbaar of hoorbaar zijn, ook niet om 
naar de klok te kijken. Je bewaart je toestel in je boekentas. Het is ook strikt 
verboden je toestel op te laden in de klassen. Indien we toch toestellen zien of 

horen, zullen ze (met simkaart) voor de rest van de dag of tijdens de volgende 
dag in bewaring genomen worden. Je kan na de lessen je toestel afhalen op het 

leerlingensecretariaat.  
Wanneer je een dringende telefoonoproep moet doen, kan je hiervoor terecht op 
het leerlingensecretariaat. Als je ouders je dringend willen bereiken, dan kan dit 

via het nummer van de school.  
 

De GSM kan echter een didactische meerwaarde bieden. Enkel als de leerkracht 
het toelaat in het kader van de les (een uitstap), zal je dus je GSM in de les mo-
gen gebruiken.  

 
De school is in geen geval verantwoordelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke 

bezittingen. Laat waardevolle zaken en grote geldbedragen dus thuis. 
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12.10  ( CYBER)PESTEN  

 

(Cyber)pesten werkt enorm negatief in op het welbevinden van leerlingen. De 
school hecht er groot belang aan dat elke leerling zich aanvaard voelt in de klas 
en op onze school. Wie zich het slachtoffer voelt van (cyber)pesten meldt dit zo 

snel mogelijk aan de directie of bij een leerkracht. Wij nemen deze signalen altijd 
ernstig omdat we dit niet tolereren op onze school. We zoeken vooral naar oplos-

singen opdat het (cyber)pesten meteen zou stoppen. Waar nodig passen we het 
orde- en tuchtreglement toe.  
 

We vragen aan alle leerlingen die op de hoogte zijn van (cyber)pesten om soli-
dair te zijn en dit onmiddellijk te melden aan de directie of een leerkracht.   

 

12.11 (SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreek-
baar zijn op onze school. Wij aanvaarden echter geen grensoverschrijdend ge-

drag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat 
op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de directie. Wij zullen dan een 
manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de pri-

vacy van alle betrokkenen 
 

12.12  GEBRUIK VAN HET COMPUTERMATERIAAL 

 
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark verspreid over verschil-

lende computerlokalen en investeert jaarlijks in nieuwe computerapparatuur, 
software en het netwerk. Om het goed functioneren van de aanwezige compu-

terapparatuur te bevorderen is het nodig dat elke leerling aandacht heeft voor 
volgende punten: 

 
Afspraken 

 Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een unieke login-code. De-

ze code geeft toegang tot het netwerk van de school, het elektronisch leer-
platform en Office365 (e-mail). Om zich aan te melden op het netwerk ge-

bruikt de leerling enkel zijn persoonlijke login-code. 
 Alle gegevens worden opgeslagen op de server. Iedere gebruiker heeft op het 

netwerk zijn eigen map waarin dit kan gebeuren. De mappenstructuur op de 

server bestaat uit twee delen. Enerzijds heb je als leerling de map Klassen 
[K:]. Hierin kan je algemene zaken plaatsen die iedereen (medeleerlingen en 

leerkrachten) kan raadplegen. Daarnaast heb je een map Persoonlijk [P:]. 
Hierin plaats je enkel jouw eigen werkdocumenten voor school. Medeleer-
lingen hebben geen toegang tot deze map, maar leerkrachten hebben wel 

leesrechten in jouw map. Deze map wordt op het einde van het schooljaar 
gewist. 

 Voor de examens is een aparte map voorzien Examen [X:]. 
 Bewaar geen documenten in mappen op de harde schijf van de lokale pc, 

want die wordt regelmatig gewist. (Bijvoorbeeld Mijn Documenten). 

 Leerlingen die documenten of bestanden op een andere plaats dan de server 
moeten bewaren, zoals blanco cursussen die gebruikt worden om in te vullen 
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met compenserende software zoals Kurzweil, Sprint enz., moeten zelf voor 
een regelmatige back-up van deze bestanden zorgen.  

 Bij het verlaten van een computerklas meldt de leerling zich af. Enkel na het 
laatste lesuur (in een computerklas) schakelt de leerling de pc en de randap-
paraten uit.  

 Indien er problemen zijn met computer, randapparatuur of netwerkdiensten, 
dan is het de taak van de leerling om dit aan de leerkracht of ICT-coördinator 

te melden.  
 Printen is een dure zaak en slecht voor het milieu. Vermijd daarom overbodig 

te printen. Probeer kleurenprints te vermijden.   

 Elke leerling krijgt een login-code om te kunnen printen en kopiëren op de 
centrale kopieerapparaten. 

 
Software 

 
 De software, aanwezig op de pc’s, is legaal verworven; het kopiëren ervan is 

verboden. 

 Nieuwe programma’s worden enkel op aanvraag geïnstalleerd door de ICT- 
coördinator. 

 Leerlingen die compenserende software (zoals Kurzweil, Sprint enz.) wensen 
uit te testen, kunnen voor bepaalde software gratis gebruik maken van een 
schoollicentie. Een aantal licenties kunnen nadien gratis ter beschikking ge-

steld worden door Leesvoor.Vlaanderen. Aan het gebruik hiervan is een con-
tract verbonden waarin de leerling zich akkoord verklaart om goed zorg te 

dragen voor dit materiaal. Bij beschadiging anders dan normale slijtage zullen 
de herstelkosten of vervangkosten door de leerling gedragen worden. In die 
gevallen waarin de verzekering tussenbeide kan komen, zal de verzekering 

aangesproken worden. 
 Onze school biedt alle leerlingen, in het kader van een overeenkomst met Mi-

crosoft, 5 gratis installaties van Office 365 ProPlus voor thuisgebruik aan. Bij 
het verlaten van onze school wordt jouw account gewist. Dit houdt in dat het 
geïnstalleerde Office pakket op persoonlijke toestellen een “read only” versie 

wordt. 
 

Het gebruik van Internet 
 
 Het bekijken van pornografische, racistische, gewelddadige of andere discri-

minerende websites is verboden. 
 Het downloaden van mp3’s, films, illegale software, … is verboden.  

 Het gebruik van chatrooms, instant messaging (zoals Facebook, Messenger), 
sociale en andere digitale media is niet toegestaan tenzij voor een lesopdracht 
en onder begeleiding van de leerkracht. 

 Bij het gebruik van de netwerk- en internetdiensten respecteer je de ‘netti-
quette’. Op welke wijze je ook met andere mensen in contact komt (vb. e-

mail/chat), je blijft altijd beleefd. 
 Toegang tot het draadloos netwerk: het draadloos netwerk is er om schoolse 

opdrachten uit te voeren, niet voor spelletjes, Facebook, muziekstreaming op 

de achtergrond enz. Om met jouw eigen laptop op het draadloos netwerk te 
kunnen werken, neem je contact op met de ICT-coördinatoren van het BuSO. 

Via een paswoord krijg je dan toegang tot het draadloos netwerk. 
 

Persoonlijk computergebruik 
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 De leerlingen mogen elkaars pc’s niet gebruiken. 
 De persoonlijke pc of laptop mag enkel gebruikt worden als hulpmiddel en 

mag geen gegevens of software bevatten die betrekking hebben op de toet-
sen of examens. De leerkrachten hebben het recht om dit te controleren. 
 

Opmerking 
 

 Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten ver-
goeden.  

 Gegevens die opgeslagen worden op het schoolnetwerk of via het netwerk 

verstuurd worden, zijn steeds toegankelijk voor de beheerder van het net-
werk.  Onze school houdt rekening met de GDPR-wetgeving en engageert zich 

om veilig en verantwoord om te gaan met deze gegevens. 
 De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor berichten die via het 

netwerk op school verstuurd worden. 
 

12.13  PRIVACY 

 
Welke informatie houden we over je bij?  

 
Binnen vzw Sint-Lodewijk worden diverse persoonsgegevens van cliënten verza-
meld en vastgelegd in het dossier. Dit is noodzakelijk om onderwijs en dienstver-

lening mogelijk te maken.  
 

De privacyverklaring voor cliënten vindt u op de website www.sintlodewijk.be.  
 
In de privacyverklaring voor cliënten wil Sint-Lodewijk heldere en transparante 

informatie geven over welke gegevens verzameld worden, hoe er mee omgegaan 
wordt, welke rechten cliënten hebben met betrekking tot hun gegevens en hoe 

ze hun rechten kunnen uitoefenen.  
 
De organisatie vindt het belangrijk dat de privacy van haar cliënten wordt geres-

pecteerd. 
 

In vzw Sint-Lodewijk is een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, te 
contacteren via mail op privacy@sintlodewijk.be en schriftelijk via Dienst Informatie-

veiligheid; Kwatrechtsteenweg 168; 9230 Wetteren. Cliënten kunnen er terecht 
met vragen en klachten over hun informatieveiligheid. 

 
Wat als je van school verandert?  

 
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddel-
lijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief 

dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school door-
geven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste 

studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die 
gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, ten-
zij 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 

http://www.sintlodewijk.be/
mailto:privacy@sintlodewijk.be
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jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving 
in een andere school laten weten. 

 
 

12.14  BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN IN DE SCHOOL 

 
De organisatie is gerechtigd om beeldmateriaal genomen in het kader van het 

groepsgebeuren te gebruiken.  
Omwille van privacywetgeving is het verboden om in de organisatie gemaakte 
beeld- of geluidsopnames waarop personen identificeerbaar zijn, te verspreiden 

via eender welk kanaal (elektronisch, internet of papier), evenals beeld- of ge-
luidsopnames gemaakt buiten de organisatie van activiteiten onder begeleiding 

van Sint-Lodewijk.  
Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van foto- en beeld-
materiaal waarop uw kind geïdentificeerd kan worden. Kinderen vanaf 12 jaar 

kunnen zelf toestemming geven over het gebruik van beeldmateriaal waarop ze 
te herkennen zijn. U kan uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken. U 

kan tevens vragen om foto’s op websites, folders, presentaties e.d. te verwijde-
ren. Wilt u de gegevens en de beelden van uw kind inkijken, veranderen of ver-

beteren? Mail uw vraag dan naar privacy@sintlodewijk.be. 
  

mailto:privacy@sintlodewijk.be
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111333      AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIEEEVVVEEE   AAAFFFSSSPPPRRRAAAKKKEEENNN   

13.1  DE INSCHRIJVING 

 
Voor de inschrijving verwijzen we naar de decretale bepalingen (het inschrij-

vingsdecreet) en de intakeprocedure die opgenomen is in de kennismakingsbro-
chure en te lezen in het kwaliteitshandboek van het MFC.  
 

We willen er op wijzen dat je pas definitief ingeschreven bent in de school wan-
neer jij en je ouders akkoord gegaan zijn met het pedagogisch project en het 

schoolreglement van de school. Hiervoor wordt bij inschrijving een gegevensfor-
mulier ondertekend waarop u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project 
en het schoolreglement. Bij het begin van elk schooljaar ondertekenen de ouders 

en de leerlingen opnieuw de akkoordverklaring voor het nieuwe schooljaar en 
krijgen zij digitaal het schoolreglement voor het nieuwe schooljaar dat vervat zit 

in de Gids voor de leerlingen. De leerlingengegevens die opgevraagd worden bij 
een inschrijving worden doorgestuurd naar AgODi (Agentschap voor Onderwijs-
diensten). 

 
Voorwaarden: 

Alle leerlingen die beschikken over een attest type 4, dus leerlingen met een mo-
torische beperking, zijn welkom in onze scholen. Bij de inschrijving in het BuSO 
moet de leerling ook beschikken over een attest met de correcte opleidingsvorm. 

Indien u nog niet over een verslag type 4 beschikt, kan u zich toch al laten regi-
streren als kandidaat-leerling. Het verslag moet er zijn ten laatste bij de start 

van de lesbijwoning. 
Wij maken geen onderscheid naar afkomst, geslacht, ras, geloof of geaardheid 
van de leerling.  

Capaciteit: 
Het aantal leerlingen per doelgroep is belangrijk om een kwalitatieve pedagogi-

sche werking te kunnen garanderen. Daarvoor houden wij ook rekening met onze 
infrastructuur. Onze maximumcapaciteit wordt jaarlijks meegedeeld op de websi-

te en valt samen met het aantal zittende leerlingen. Leerlingen die komen in-
schrijven worden allemaal geregistreerd op het inschrijvingsregister. Zodra er 
plaatsen vrijkomen, volgen we de chronologie van dit inschrijvingsregister en dit 

tot en met de 5e schooldag van oktober. Daarnaast engageren we ons om elke 
vraag van een leerling die behoort tot een overcapaciteitsgroep (zie verder) indi-

vidueel te bekijken en af te wegen. Indien mogelijk kunnen we voor leerlingen 
uit deze groepen een extra plaats in overcapaciteit voorzien. 

Overcapaciteitsgroepen:  

- Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of comité voor bijzondere jeugdzorg  

- Leerlingen die als (semi-)intern verblijven in een (semi-)internaat 

- Leerlingen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang 

 
Sedert het M-decreet is gedurende het lopende schooljaar de overgang van de 

ene opleidingsvorm naar een andere opleidingsvorm niet meer mogelijk. Dit kan 
enkel door een wijziging van het verslag op het einde van het lopende school-

jaar.   
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13.2  OVERGANG NAAR EEN ANDERE SCHOOL 

 

Bij de overgang naar een andere school zal steeds een kopie van het verslag dat 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school worden be-
zorgd. Het CLB is eveneens verplicht om deze gegevens bij een schoolverande-

ring aan het nieuwe CLB te bezorgen.  
 

13.3  BEVESTIGING STUDIEKEUZE OV 4 

 
In de loop van het schooljaar worden de leerlingen a.d.h.v. infoavonden, CLB-

overleg, klasinitiatieven en individuele gesprekken begeleid bij het bepalen van 
hun studiekeuze. Bij het eindrapport (30 juni) krijgen de leerlingen een brief om 

deze studiekeuze definitief te bevestigen. Deze bevestiging wordt bij de rapport-
afhaling op 30 juni terugbezorgd aan het leerlingensecretariaat of ten laatste in 
de eerste week van juli opgestuurd.  

 

13.4  HET ADMINISTRATIEVE DOSSIER VAN DE LEERLING 

 
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.   
 

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar A of B (OV 4) brengt men op het leer-
lingensecretariaat het getuigschrift van het basisonderwijs of, indien men dit 
(nog) niet behaald heeft, het bewijs van het gevolgde leerjaar binnen. De 

schooldossiers van de nieuwe leerlingen, die in de loop van het secundair onder-
wijs instromen, worden opgevraagd door het secretariaat. Bij inschrijving zal ook 

een kopie genomen worden van de identiteitskaart.  
 

13.5  HET CLB (CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING) 

 
De CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en 

scholen.  Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelde-

ren elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-

trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen regelmatig op school.   

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de 

leerling, ouders en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht 

traject zijn waar diagnostiek gebeurt. Soms kan doorverwijzing meer aangewe-

zen zijn en bekijkt het CLB dit samen met de leerling en/of ouder.   

Voor vragen i.v.m de medische administratie (bv. planning medisch onderzoek, 

oudervragenlijst, opvolging inhaalmoment) kan de leerling/ouder/school terecht 

bij de  administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.  

 Hoe vind je het CLB ?  



Sint-Lodewijk – Buitengewoon Secundair Onderwijs            Schooljaar 2019-2020                                 53 

 

Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee 

samenwerkt. 

Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de ad-

ministratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van 

VCLB Wetteren: www.clbwetteren.be.  

 

Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: 

wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht.  

 

Het CLB in de Hoenderstraat te Wetteren is op werkdagen open van 8.30 uur tot 

12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.  

Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug 

vinden op de website.   

Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus  

 

Adres Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Hoenderstraat 53  - 9230 Wetteren 

Tel.  09 369 22 21         info@clbwetteren.be 

 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht: 

 
Het CLB-Wetteren biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, 

ouders en scholen. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, 
maar behoort niet tot de school. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB 
aankloppen. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school 

waar je ingeschreven bent. Verander je van school, dan kan je bij je vroegere 
CLB terecht tot je in je nieuwe school ingeschreven bent. 

 
Je kan naar het CLB … 

- als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt 
- als je moeite hebt met leren of met studie- en beroepskeuze 
- als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam 

- als je met vragen zit over seks, vriendschap en verliefdheid 
- voor inentingen 

 
Je moet naar het CLB … 
- op medisch onderzoek 

- als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht) 
- voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs 

- bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van 
het secundair onderwijs 

 

Het CLB zal samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke 
manier uitleggen hoe het CLB te werk gaat, wat je dossier inhoudt en wat je 

rechten en plichten zijn. Valt je vraag buiten de CLB-werking, dan krijg je uitleg 
en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, 
ben je bij het CLB welkom.  

 

http://www.clbwetteren.be/
mailto:info@clbwetteren.be
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Het CLB werkt in overleg. Dat wil zeggen dat zij in de begeleiding alle beslissin-
gen samen met jou nemen. Je hebt ook recht op regelmatige bespreking van die 

begeleiding. Heb je een klacht over de hulpverlening van het CLB, dan kan je 
daarmee bij het CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten 
te behandelen.  

 
Je kan vragen om je door iemand te laten bijstaan. Dat moet wel iemand van de 

school zijn of iemand die beroepsgeheim heeft en niets te maken heeft met de 
hulpverlening. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt men dat je bekwaam bent. 
Het CLB zet de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Als je onbe-

kwaam wordt geacht, wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van 
je ouders of voogd.  

Voor een deel van de begeleiding mag je vanaf 12 jaar meestal zelf beslissen of 
je die wil of niet, tenzij de CLB-tussenkomst verplicht is.  

 
CLB-dossier: 
 

Ga je naar het CLB voor begeleiding, dan maken zij een dossier. Daarin komt 
alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Zij noteren de gegevens ui-

teraard volgens de huidige regelgeving, in jouw multidisciplinair dossier. In het 
dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 
Het CLB behandelt de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 

Zij houden zich aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjari-
ge. 

 
Het dossier inkijken: 
 

Vanaf 12 jaar ben je bekwaam om je dossier in te kijken. Wel bestaan daarop  
enkele uitzonderingen. Als je bekwaam bent, mogen je ouders of voogd het dos-

sier enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen 
je ouders of voogd het dossier inkijken. Dit geldt echter niet altijd en ook niet 
voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de 

CLB-arts.  
 

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Dit gebeurt altijd 
door middel van een gesprek om uitleg te geven. Deze kopie is erg vertrouwelijk 
en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je 

laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je 
dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag 

bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resulta-
ten van een medisch onderzoek en leerplichtbegeleiding.  
 

Naar een andere school: 
 

Ga je naar een andere school, dan gaat je dossier naar het CLB waar die school 
mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geeft 
het CLB verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens 

over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je 12 
jaar of ouder bent en je wil niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan 

moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de nieuwe school schriftelijk 
laten weten aan je vroegere CLB. Dat moet zo snel mogelijk omdat je dossier 

anders automatisch verhuist met je inschrijving. Ben je jonger dan 12 jaar, dan 
moeten je ouders schriftelijk verzet aantekenen.  
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En later:  

 
Het CLB houdt je dossier minstens 10 jaar bij in de hoofdzetel van jouw CLB, te 
tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd. 

Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buiten-
gewoon onderwijs).  

 
Meer uitleg: 
Kijk op de website www.clbwetteren.be of op www.vclb-koepel.be of op 

www.ond.vlaanderen.be/clb   

 

13.6  REGELMATIGE LEERLING 

 
Wie op het einde van het jaar in OV 4 een officieel studiebewijs wil behalen, 

moet een regelmatige leerling zijn.  
Hiervoor moet je voldoen aan twee voorwaarden:  

- voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden. 
- het geheel van de vorming van dat leerjaar (eventueel gesplitst over twee 

schooljaren) werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van gewet-
tigde afwezigheid.  
 

13.7  AANWEZIGHEID EN EXTRAMURALE ACTIVITEITEN 

 

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste 
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het 
leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden 

als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en 
je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. 

Wanneer deze activiteiten echter meerdere opeenvolgende dagen in beslag ne-
men en eventueel in het buitenland plaatsvinden, ben je niet verplicht hieraan 
deel te nemen. Indien je niet deelneemt, moet je aanwezig zijn op school (of in 

samenspraak met het MFC in de leefgroep) om vervangende activiteiten te doen 
en geef je een gemotiveerde kennisgeving van niet-deelname binnen. 

 
Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het 
kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle 

lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgende punt 
kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 

 

13.8  AFWEZIGHEDEN 

 

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je af-
wezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand ak-

koord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij on-
voorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 
  

http://www.clbwetteren.be/
http://www.vclb-koepel.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/clb
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13.8.1  Gewettigde afwezigheden 
 

- medische redenen (ziekte, opname, ongeval) 
- bijwonen van een begrafenis of een huwelijksplechtigheid van een inwo-

nende bloed- of aanverwant of van iemand die op hetzelfde adres inwoont 

- oproeping of dagvaarding voor een rechtbank 
- het onbereikbaar zijn van de school (overmacht) 

- bij schorsing van de lessen (staking) 
- maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming (plaatsing)  

- afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeen-
schap 

- een schorsing, een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uit-
sluiting (zie orde- en tuchtmaatregelen) 

 
13.8.2  Andere afwezigheden 
 

Andere afwezigheden bespreekt men steeds vooraf met de directeur. Je hebt 
geen recht op deze afwezigheden. De directeur gaat na of deze afwezigheden 

mogelijk zijn en beslist over de toekenning: 
 

- begrafenis van een niet-inwonend familielid 

- huwelijksplechtigheid van een niet-inwonend familielid 
- de periode bij het overlijden van één van de ouders, broer, zus, grootouder 

of van iemand die onder het zelfde dak woont 
- persoonlijke redenen  
- een selectie door een erkende federatie voor deelname aan een culturele of 

sportmanifestatie. (De regelgeving voor het topsportstatuut en het topkun-
stenstatuut is niet van toepassing in het buitengewoon onderwijs).  

 
Wanneer men zwanger is, heeft men recht op moederschapsverlof. Dat is maxi-
maal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum 

en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit ver-
lof niet op. Tijdens de afwezigheid komt men in aanmerking voor tijdelijk onder-

wijs aan huis (TOAH).  
 
13.8.3  Bijzondere afwezigheden  

 
- Feestdagen inherent aan de levensbeschouwelijke overtuiging (indien door 

de grondwet erkend) en wanneer de ouders vooraf melden dat men aan de-
ze feestdagen deelneemt: 

 

 voor moslims  : het Suikerfeest (1 d) en het Offerfeest (1 d) 
 voor joden   : het Joods nieuwjaar (2 d), de Grote Verzoening (1 d) 

          het Loofhuttenfeest (2 d) en het Slotfeest  
          (2 laatste dagen), de Kleine Verzoening (1 d), feest  
          van Esther (1 d), het Paasfeest (4 dagen) en het  

          Wekenfeest (2 d) 
 voor orthodoxen : (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of  

         Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest:  
         Kerstfeest (2 d), Paasmaandag, Hemelvaart (1 d) en  

         Pinksteren (1 d)          
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- Leden van de Vlaamse scholierenkoepel vzw kunnen deelnemen aan de ac-
tiviteiten verbonden aan hun lidmaatschap. 

 
13.8.4  Procedures 
 

1  Voorziene afwezigheden 
 

Bij afwezigheden die men vooraf weet, brengt men vooraf een schriftelijke ver-
antwoording van de ouders of een officieel document binnen bij de directeur (of 
bij afwezigheid rechtstreeks op het leerlingensecretariaat). 

 
2  Onvoorziene afwezigheden 

 
Bij onvoorziene afwezigheden brengen de ouders ’s morgens tussen 08.00 uur en 

08.30 uur het leerlingensecretariaat telefonisch op de hoogte.  
 
3  Afwezigheden om medische redenen 

 
- voor een afwezigheid om medische redenen van één of twee opeenvolgende 

dagen (dit in afspraak met het  MFC) is geen medisch attest vereist. Een 
ondertekende verklaring van de ouders volstaat. Dit kan maximaal viermaal 
per schooljaar. 

- voor de volgende redenen is een medisch attest nodig: 
 een afwezigheid (in afspraak met het MFC) van drie of meer opeenvol- 

 gende dagen. 
 wanneer men al vier maal afwezig geweest is zonder dat een medisch  
 attest nodig was, moet men vanaf de vijfde afwezigheid (ongeacht de  

 duur, dus ook voor één dag) een medisch attest binnenbrengen. 
 elke afwezigheid (ziekte) tijdens de examens. 

 elke afwezigheid op de dag voor de aanvang van de examenperiode. 
 

4  Verklaring van de ouders/medisch attest 

 
Een verklaring van de ouders of een medisch attest moet je inleveren, wanneer 

je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende les-
dagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) 
bezorgen, voor je terugkomst. 

 
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent 

op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data.  
 
Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat tel-

kens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de school-
arts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, ge-

preciseerd wordt door een verklaring van de ouders.  
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13.9  AFWEZIGHEID TIJDENS EXAMENS, TOETSEN, PRAKTIJK, STA-

GES, TAKEN 

 

Als je om welke reden dan ook aan een examen, een toets, praktijkoefening, 
stage of taak niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. 
Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslis-

sen om de niet gevolgde lesuren praktijk en/of stages in te halen. De directeur 
doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook 

hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. 
 
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens, 

dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. 
De directeur beslist in samenspraak met de klassenraad of je die niet gemaakte 

examens moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. 
Dit wordt aan de ouders meegedeeld. 

 

13.10  SPREIDING VAN HET LESPROGRAMMA 

 

Uitzonderlijk kan de klassenraad je om medische redenen (met voorlegging van 
een attest) toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden (bij 

uitzondering wanneer men zou moeten overzitten over drie of vier schooljaren). 
In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad ook beslissen om het programma 
van een graad over drie schooljaren te spreiden. In principe wordt deze beslis-

sing bij aanvang of zo vroeg mogelijk tijdens het schooljaar genomen. Enkel 
wanneer de noodzaak zich pas in de loop van het schooljaar voordoet, kan dit 

tijdens het schooljaar beslist worden. Een spreiding is niet afdwingbaar door de 
ouders of de leerling. De klassenraad beslist hierover en bepaalt welke vakken in 
welk jaar moeten gevolgd worden. 

 

13.11  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). Dat betekent dat je thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg 
met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. Praktijkvakken worden 

niet in TOAH gegeven. TOAH is gratis.  

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden vol-
doet: 

• 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 les per opge-
bouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid; 

• je verblijft op 20 km of minder van de school; 

• 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. 
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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.  
 

13.12  SYNCHROON INTERNETONDERWIJS 

 
Wanneer een leerling door tijdelijke afwezigheid de lessen niet op school kan 

volgen, komt de leerling in aanmerking voor synchroon internetonderwijs. Dit 
biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te 
nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Bednet VZW zal echter samen 

met alle betrokkenen afwegen of synchroon internetonderwijs in een concrete 
situatie een haalbare en goede oplossing is.   

 

13.13  AFWEZIGHEID TIJDENS DE EVALUATIEDAGEN (KLASSENRA-

DEN) 

 

Wanneer er evaluatiedagen zijn (zie data in de schoolkalender) worden de lessen 
geschorst en mag je afwezig zijn op school. In samenspraak met het MFC wordt 

er echter opvang voorzien. Wie wenst gebruik te maken van de opvang, dient dit 
vooraf aan te geven. Hiervoor krijg je een formulier bij het begin van iedere 

examenperiode.  
 

13.14  SPIJBELEN 

 
Spijbelen kan niet! Bij overtreding zal je, ook vanuit het CLB, van nabij worden 

gevolgd. Overtredingen van de regels in verband met aanwezigheden kunnen op 
termijn gevolgen hebben voor je statuut als “regelmatige leerling”, met moge-
lijks moeilijkheden in verband met bekrachtiging van je studies en de leerplicht 

als gevolg. Wanneer men meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig is, kan men 
de studietoelage verliezen. Als de studietoelage dan al was uitgereikt, moet ze 

worden terugbetaald aan het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap die dit zal invorderen.  Indien je niet positief inspeelt op de begeleidingsin-
spanningen vanuit de school, kan de directeur steeds beslissen om je uit te 

schrijven. 
Indien de begeleiding door de school en CLB onvoldoende blijkt, dan kan de 

school melding doen bij de sociale cel van de politie. 
Dit team kiest dan, in samenspraak met de school en de hulpverlening, een ge-
paste strategie.  Deze strategie kan bestaan uit een buitengerechtelijke afhande-

ling of een gerechtelijke afhandeling.  In laatstgenoemd geval wordt er een pro-
ces-verbaal opgesteld en zal verdere opvolging gebeuren door het jeugdparket. 

 

13.15  DE SCHOOLVERZEKERING 

 

De organisatie heeft voor volgende risico’s een verzekering afgesloten, waarvan 
de polissen ter inzage zijn van de cliënt in de organisatie: 

 Aanvullende burgerlijke aansprakelijkheid voor cliënten/leerlingen.  
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 Verzekering lichamelijke ongevallen cliënten/leerlingen: per ongeval is een 
maximale tussenkomst voorzien boven de mutualiteitskosten.  

 Brandverzekering voor alle gebouwen en inboedel en met uitzondering van 
alle persoonlijke goederen. 

 Wetverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (voor het perso-

neel) 
 Arbeidsongevallenverzekering (voor het personeel) 

 
 
De organisatie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies of beschadi-

ging van persoonlijk materiaal van cliënten/leerlingen. 
 

De cliënt/leerling zorgt zelf voor: 
 de “verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen” 

indien hij gebruik maakt van een elektronische rolwagen. Een geldig verzeke-
ringsbewijs dient voorhanden te zijn. 

 een familiale verzekering, omdat de familiale verzekering in rechtsbijstand 

voorziet om bij twijfel over aansprakelijkheid uw belangen te verdedigen. 
 een verzekering van de communicatie- of andere dure toestellen of apparaten 

die hij in de organisatie gebruikt. Desgewenst kunnen wij hierover advies ge-
ven. 
 

Voor de cliënten/leerlingen geldt dat bij een volledig zelfstandige verplaatsing die 
onderdeel is van een leerproces of opdracht vanuit Sint-Lodewijk, de verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid van Sint-Lodewijk van toepassing is. Bij andere vol-
ledig zelfstandige verplaatsingen van de jongere, op eigen initiatief van de jonge-
re en buiten Sint-Lodewijk, is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (fami-

liale verzekering) van de ouders van toepassing. 
 

13.16  BEWAARTIJD VAN DE LEERLINGENDOCUMENTEN   

 
Per structuuronderdeel worden de schriften en huistaken van 3 regelmatige leer-

lingen, naar keuze aangeduid op het einde van het schooljaar, op de school be-
waard gedurende het lopende en het voorafgaande schooljaar. De schriften, 

huistaken van de niet aangeduide leerlingen worden gedurende het lopende en 
het voorafgaande schooljaar thuis bewaard. Deze schooldocumenten worden 
onmiddellijk ter beschikking gesteld van de school indien de school in het kader 

van een onderwijsinspectie er om verzoekt. De geïntegreerde proeven van de 
leerlingen van het 6de jaar TSO, BSO en het 7de jaar BSO worden op school be-

waard. 
 

13.17  FACTURATIE EN SCHOOLREKENING 

 
We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening: 

Ouders krijgen maandelijks één factuur van VZW Sint-Lodewijk. Op de factuur 

staat een duidelijk overzicht van alle kosten. De kosten vanuit het BuSO vindt u 
terug in het luikje BuSO. 
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• We verwachten dat deze rekening op tijd en volledig wordt betaald. De beta-
lingstermijn bedraagt 15 dagen na factuurdatum.  

• Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het be-
talen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aan-
spreken 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 afspra-
ken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

• Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze 
school Dhr. Jeroen Merckaert. We gaan discreet om met elke vraag. We zoe-

ken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste ma-
nier van betalen. Bv. Gespreid betalen. 

• Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instan-
tie het gesprek aan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we over-
gaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief. Vanaf dat mo-

ment kunnen we een rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet be-
taald is. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet. 

• Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het 
deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al 
gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

• Het fruit dat wordt genuttigd in het kader van het gezondheidsbeleid wordt 
door de overheid gesubsidieerd. Dit betekent dat er geen fruit wordt aange-

rekend op de bijdragelijst.  

 

Bijdragelijst 2019-2020 

 
Elk jaar stelt de Raad van Bestuur deze bijdrageregeling vast na advies van de 

schoolraad. Op maandag 03 juni 2019 heeft de schoolraad een positief advies 
geven over de onderstaande bijdrageregeling voor het schooljaar 2019-2020.   
 

 
Vaste kostprijs voor alle leerlingen 

 
- schoolagenda (indien papieren versie) 6,00 EUR 
- rapportmap (nieuwe leerlingen)   6,00 EUR 

- Smartschool         5,00 EUR 
- huur handboeken       9,00 EUR / per handboek 

 
Kostprijs naar gelang van de activiteit of studierichting 
 

- fotokopieën  (cursusmateriaal, notities, eigen afdruk van taken enz.) 
   1ste graad OV4     60,00 EUR 

   2de graad OV4      71,00 EUR 
   3de graad OV4      77,00 EUR 
   OV 1        66,00 EUR 

    
 

- studie-uitstap    vervoer: berekening per uitstap 
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        toegangsgelden: reële toegangsprijs  
 

- Bijdrage vervoerskosten bij winkelen OV1  30,00 EUR / jaar 
 
- Bijdrage sportdag          15,00 EUR / jaar 

 

- interne activiteit (voordracht, toneel…)  naargelang van de activiteit 
             met maximum van 10,00 EUR  

             per activiteit 
 

- projectactiviteiten        naargelang van de activiteit met 

             een maximum van 20,00 EUR voor 
             een volledige projectuitvoering 

 
- materialen  Atelier OV1     8,00 EUR / per lesuur / jaar 
     plastische opvoeding OV4 8,00 EUR / per lesuur / jaar 

     techniek OV4     8,00 EUR / per lesuur / jaar 
     huishoudkunde OV4   8.00 EUR / per lesuur / jaar 

 
- grondstoffen leskeuken   3,00 EUR / lesweek / maaltijd in OV4 

         1,50 EUR / lesweek / activiteit in OV1 
 
Individuele kosten 

 
- individuele kopieën        0,10 EUR per kopie 

  (privé gebruik niet in functie van de schoolwerking)      
- klasfoto (en/of individuele foto’s)   werkelijke kost 
- abonnementen tijdschriften    werkelijke kost 

- gezamenlijk aangekochte mappen   werkelijke kost 
- deelname aan een meerdaagse  

  (buitenlandse) extramuros activiteit  werkelijke kost / subsidies 
 - beschadiging materiaal     werkelijke kost / verzekering 
 

 
Bijkomende opmerkingen: 

 
De kosten voor compenserende software (Kurzweil en Sprint) op stick worden 
door de school gedragen. Dit betekent wel dat de sticks eigendom blijven van de 

school en op het einde van elk jaar opgevraagd worden.  
 

- huurprijs stick     9,00 EUR / per stick 
 
Wanneer een leerling deelneemt aan een meerdaagse uitstap met overnachting 

zal het MFC in functie van de begeleiding voor die dagen steeds een bijdrage 
aanrekenen. Dit wordt apart verrekend via de factuur. 
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111444      KKKLLLAAACCCHHHTTTEEENNNPPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRREEE   

De ouders en leerlingen hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij on-

tevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbe-
stuur of personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directeur.  
 
Samen met de ouders zoekt de directeur dan naar een afdoende oplossing.  

 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de leerling en 

ouders volstaat, dan kan de klacht in een volgende fase voorgelegd worden aan 
de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissin-

gen 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  
 
De klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klach-

ten@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, te 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. De ouders moe-
ten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hier-
boven staat vermeld (de directeur) én het schoolbestuur de kans hebben ge-

geven 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 re-

glementen;  
- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur 

al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evalua-

tie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;  
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- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instan-
tie 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 schoolbe-
stuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uit-
komst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindver-

antwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de 
Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 

 

111555      VVVEEEIIILLLIIIGGGHHHEEEIIIDDD,,,   GGGEEEZZZOOONNNDDDHHHEEEIIIDDD   EEENNN   HHHYYYGGGIIIEEENNNEEE   

15.1  MILIEUBEWUSTZIJN IN DE EIGEN OMGEVING 

 
Zorg voor het milieu begint in je eigen klaslokaal en in het schoolgebouw waar je 

heel wat uren per dag aanwezig bent. Men zorgt voor orde in de klas en doet af-
val in de vuilnisbak en niet meer gebruikt papier in de papiermand. Tijdens de 

recreatie werpt men mogelijk afval in de voorziene vuilnisbakjes. Lege flesjes zet 
men terug op de afgesproken plaats.  
 

15.2  WATERFONTEINEN VERSPREID OVER DE CAMPUS  

 

Sint-Lodewijk wil een groenere organisatie worden. Vanuit ecologisch standpunt 

kiest Sint-Lodewijk voor waterfonteinen, verspreid over de hele campus. Nieuwe 

leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar een persoonlijke waterfles die ze 

steeds kunnen vullen aan de waterfonteinen. De fles behoort de leerling toe en 

zal vanuit de school gepersonaliseerd worden aan de hand van een naamlabel.  

Bij verlies of beschadiging  van de persoonlijke waterfles, voorziet de leerling zelf 

een vervang-waterfles. 

 

De leerlingen van OV4 zijn zelf verantwoordelijk voor hun waterfles. De water-

flessen van de leerlingen van OV1 worden in de leefgroepen bewaard, zodat deze 

kunnen gebruikt worden voor uitstappen en activiteiten buiten de klas. Vanuit 

Sint-Lodewijk voorzien we geen wegwerpflesjes meer bij uitstappen en dergelij-

ke. In OV1 worden binnen het dagelijkse klasgebeuren tijdens de vaste drink-

momenten grote klasflessen en drinkbekers gebruikt.  De bekers worden dage-

lijks gewassen in de vaatwas. 

 

15.3  TOILETTEN 
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Men past hygiënische voorschriften toe in de toiletten en de verzorgingseenhe-
den. De leerlingen die zelfstandig kunnen stappen, mogen ook gebruik maken 

van de vier toiletten aan de trap van vergaderlokaal 2. 
 

15.4  ROKEN 

 
Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van pro-

ducten op basis van tabak of van soortgelijke producten. Het gebruik van onder 
meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heatstick zijn 
verboden. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein. Dit rookverbod 

geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. 

Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het 

orde- en tuchtreglement. 
 

15.5  DRUGS  

 
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. 

Drugs 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. 

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 het 

orde- en tuchtreglement. 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 
 

15.6  ALCOHOLISCHE DRANKEN 

 
Het is op school ten strengste verboden om alcoholische dranken (of pepdran-
ken) in bezit te hebben, te verbruiken of te verhandelen. Dit geldt eveneens tij-

dens studie-uitstappen buiten de school. Wie deze regel niet opvolgt, kan ge-
sanctioneerd worden. 

 

15.7  EHBO/MEDISCHE DIENST/GENEESMIDDELEN 

 

Je hebt een ongeval of wordt onwel op school. 
 

De school zorgt voor E.H.B.O.  
Wanneer je je onwel voelt, meld je je op het leerlingensecretariaat. Indien je dat 

zelf niet kan, doet de leerkracht dit. De medewerker van het leerlingensecretari-
aat brengt je naar het verzorgingslokaal en zal contact opnemen met de ver-
pleegkundige van het MFC die verder oordeelt of een dokter moet opgeroepen 

worden of een opname in een ziekenhuis nodig is. De verpleegkundige van het 
MFC contacteert je ouders, de leefgroep en verwittigt opnieuw de school. Wan-
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neer je na een korte afwezigheid terug naar de klas komt, meld je je eveneens 
eerst bij het leerlingensecretariaat. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar 

huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen.  
 
Toezien op het gebruik van geneesmiddelen 

 
Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen 

geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers. Als we vast-
stellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we 
contact opnemen met je ouders. 

Medische handelingen 

Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op 

vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. 
In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren. 

 

15.8  BRANDPREVENTIE 

 

Wat te doen bij brand(alarm) op school? 
 

1. Blijf rustig en volg de richtlijnen van de leerkrachten en de TIP* 
 
2. Sluit ramen en deuren bij het verlaten van de klas. 

 
3. Ga naar het dichtstbijzijnde trefpunt. 

 De leerlingen die niet met de trap naar beneden kunnen blijven op het 
trefpunt, samen met een aantal leerkrachten. Deze leerlingen worden 
door de TIP naar beneden gebracht. 

 De andere leerlingen gaan onder begeleiding van een leerkracht naar de 
verzamelplaats. 

 Bij alarm gebruik je nooit de lift om naar beneden te gaan. 
 

4. Op de verzamelplaats ga je je melden bij de verantwoordelijke. Je blijft op de 

verzamelplaats wachten. 
 

5. Ga nooit terug naar de klas. 
 
6. Merk je zelf brand op en de sirene is nog niet in werking:  

 Bel de brandweer: 0 + 100 (van op elk telefoontoestel vanuit Sint-
Lodewijk). 

 Bel het intern noodnummer: 55 (van op elk telefoontoestel vanuit Sint-
Lodewijk). 

 Geef alarm door een brandmeldingsknop in te duwen. 

 Start de evacuatie. 
 

Voor meer informatie kan je terecht bij de preventieadviseur van je school:   
Dirk Van Wesepoel.                          
* TIP: Tweede interventieploeg  
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WWWEEETTTTTTEEELLLIIIJJJKKKEEE   BBBEEEPPPAAALLLIIINNNGGGEEENNN   

 

Elke school moet een schoolreglement hebben dat aan de ouders en de leer-
lingen kenbaar gemaakt wordt. In overeenstemming met de schoolsfeer hebben 

wij de meeste punten uit het reglement opgenomen in een ruimer kader van 
onthaal. Zo kwam deze Gids voor de leerlingen tot stand. 
 

Elk reglement moet wettelijk ook een engagementsverklaring, de procedures 
voor tuchtmaatregelen (wegzenden van leerlingen) en de beroepsmogelijkheden 

bij betwisting van deliberaties bevatten. Om deze redenen hebben wij deze pro-
cedures en andere wettelijke bepalingen apart gezet. Ten eerste zijn deze punten 
ook naar de ouders gericht omdat er wettelijke procedures in beschreven worden 

waarin de ouders betrokken zijn. En ten tweede omdat sommige procedures wel-
iswaar noodzakelijk maar eerder uitzonderlijk zijn. 

 

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 

 

1.1 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding 
 

De klastitularissen en de graadcoördinatoren zijn de spilfiguren in de leerlingen-
begeleiding. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. De CLB-
medewerker biedt ondersteunende en aanvullende hulp. Binnen het MFC is de 

cliëntverantwoordelijke het eerste aanspreekpunt. Leerlingen met leerstoornissen 
kunnen op onze school genieten van faciliteiten.  

 
1.2 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact 

 

Onze school kiest voor een samenwerking met de ouders. We willen de ouders 
regelmatig informeren over de prestaties en het gedrag van hun kind op school. 

Dat doen we schriftelijk via het rapport, de schoolagenda of via de gewone brief-
wisseling. Het is belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen een goed zicht heb-

ben op de werking van onze school. In het begin van elk schooljaar plannen we 
daarom een informatieavond. Gedurende het schooljaar worden alle ouders ver-
schillende keren uitgenodigd voor een individueel overleg met de klastitularis 

en/of vakleerkrachten over de schoolresultaten en het schoolse gedeelte van de 
handelingsplanning. 

 
De ouders krijgen voor de algemene oudercontacten een inschrijvingsformulier 
waarop zij een (voorkeur)uur kunnen invullen. Voor het oudercontact met de 

vakleerkrachten duiden de ouders ook de namen aan van de leerkrachten die zij 
wensen te spreken.  

 
Naast deze georganiseerde oudercontacten bestaat er ook de mogelijkheid tot 
een individueel overleg. De aanvraag voor dit overleg kan uitgaan van de direc-

tie, de graadcoördinatoren of de ouders (en/of leerling).  
 

1.3 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 
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Door de inschrijving de leerling in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf 
de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten 

van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. 
worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven de leerling een kans om 
zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat de leer-

ling hieraan moet deelnemen. 
 

Verder verwachten we dat de leerling elke schooldag tijdig aanwezig is op school. 
Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een ordemaatregel. 

 

Het kan altijd gebeuren dat de leerling om een bepaalde reden niet kan deelne-
men aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat de leerling te laat komt. 

De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 
13.7 

 
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als minder leu-
ke. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Als de school vaststelt dat 

de leerling gespijbeld heeft, dan zullen de ouders zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht worden door de school.  Bij moeilijkheden wil de school, samen met het 

CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien de actieve medewer-
king van de ouders bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 

 

De wet op de leerplicht is duidelijk: zodra een leerling 10 halve dagen ongewet-
tigd afwezig is, wordt dit als problematisch omschreven. Eenmaal de leerling 

meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is, moet een spijbeldossier opge-
maakt en doorgestuurd worden naar de bevoegde dienst van het Ministerie van 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Als de schooltoelage dan al was uitge-

reikt, moet ze worden terugbetaald aan het ministerie van Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap die dit zal invorderen. In het kader van de samenwerking 

met de politie werden verder de volgende afspraken gemaakt: indien de inspan-
ningen door de niet gerechtelijke actoren niet het gewenste resultaat opleveren, 
wordt er aan de hand van een meldingsfiche melding gedaan bij het ‘Aanspreek-

punt Scholen’. Er kan dan een buitengerechtelijke afhandeling zijn via een spij-
belcontract of een gerechtelijke afhandeling via een proces-verbaal. De verdere 

opvolging gebeurt dan door de parketmagistraten. 
 

Indien de ouders of de leerling niet meewerkt aan onze begeleidingsinspannin-

gen, 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 de leerling uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij 
hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duide-
lijk is waar de leerling verblijft. 

 
1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig 
onderwijs betekent ook dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te 

leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Neder-
lands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de 

schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten 
daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassen-

raad daartoe beslist.    
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2  ORDE – EN TUCHTMAATREGELEN 

 

2.1  Begeleidende maatregelen 
 
Wanneer het gedrag van de leerling het onderwijs- of vormingsgebeuren op 

school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met de leerling en de 
ouders als begeleidende maatregel een begeleidingscontract voorstellen.  

In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden 
vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat de leerling zijn/haar gedrag zo 
aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen op-

nieuw mogelijk wordt. 
 

2.2  Ordemaatregelen 
 
De volgende ordemaatregelen (die niet in dwingende volgorde staan) kunnen 

door alle leerkrachten opgelegd worden: 
 

- opmerking 
- waarschuwing 

- individueel gesprek 
- bijkomende taken 
- verplichte studie tijdens de middagpauze 

- strafwerk 
- tijdelijk uit de les verwijderen (men meldt zich dan aan bij het leerlingense-

cretariaat) 
- gemeenschapsdienst (of alternatieve sanctie). 

 

In samenspraak met de directeur kunnen de volgende ordemaatregelen opgelegd 
worden: 

 
- het tijdelijk ontzeggen van bepaalde lessen 
- niet deelnemen aan een uitstap of een activiteit 

- bijkomende studie op woensdagnamiddag of op een leerlingvrije dag (eva-
luatie- en deliberatiedagen) 

- in uitzonderlijke gevallen kan de directeur een blaam geven aan een leer-
ling. 

 

Tegen ordemaatregelen is geen beroep mogelijk. 
 

2.3  Tuchtmaatregelen 
 
Tuchtmaatregelen kunnen opgelegd worden wanneer je als leerling de leefregels 

van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of een ernstige be-
lemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psy-

chische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. 
Dat zal bv. het geval zijn als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de af-
spraken op school niet nakomt, als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt 

en als je het pedagogische project van onze school in gevaar brengt.   
 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
 

- een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één, meer of alle vakken voor  
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 maximaal 15 dagen 
- definitieve uitsluiting uit de school vóór 30 juni of een definitieve uitsluiting  

 met ingang per 31 augustus  
 
Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of door een 

afgevaardigde van het schoolbestuur. Als de directeur een definitieve uitsluiting 
overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad. Iemand 

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

Tuchtprocedure 
 

Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er 
reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende 

brief opgeroepen voor een onderhoud over de vastgestelde feiten in het bijzijn 
van je ouders  en eventueel een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon 
kan geen personeelslid van de school of een personeelslid van het CLB zijn. Dit 

onderhoud vindt ten vroegste plaats op de 4de werkdag na verzending van de 
brief waarbij de poststempel dient als bewijs van de datum van verzending. Je 

ouders, eventueel je vertrouwenspersoon en jijzelf krijgen vooraf inzage in je 
tuchtdossier. 
 

De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders* binnen 
drie werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde be-

slissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  
 
In uitzonderlijk gevallen kan je preventief geschorst worden. (Zie verder) 

 
Beroepsprocedure 

 
Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk, behalve tegen een definitieve 
uitsluiting vóór 30 juni of een definitieve uitsluiting per 31 augustus. Het beroep 

schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.  
 

Je ouders dienen ten laatste op de vijfde werkdag nadat de beslissing van je de-
finitieve uitsluiting werd ontvangen, met een aangetekende brief beroep in hij 
het schoolbestuur (raad van bestuur) en sturen dit naar: 

 
De heer H. Bulté 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van VZW Sint-Lodewijk  
Kwatrechtsteenweg 168 
9230 Wetteren 

 
De aangetekende brief met de beslissing van de definitieve uitsluiting wordt ge-

acht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als 
bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. De brief met het beroep 
mag ook tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in de school wanneer deze 

geopend is. Als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroeps-
commissie het beroep als onontvankelijk afwijzen.  

 
Wanneer het schoolbestuur (Raad van Bestuur) het beroep ontvangt, zal het een 

beroepscommissie samenstellen. Deze commissie bestaat paritair uit mensen 
verbonden aan de school of het schoolbestuur en mensen die dat niet zijn. Het 
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aantal bepaalt het schoolbestuur (Raad van Bestuur). De directeur of zijn afge-
vaardigde die de tuchtmaatregel uitgesproken heeft, kan geen lid zijn van de be-

roepscommissie. De voorzitter is steeds een lid dat niet verbonden is aan de 
school of het schoolbestuur (Raad van Bestuur).  
 

De beroepscommissie zal jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek (de zit-
ting). Dit gesprek dient ten laatste 10 dagen na het ontvangen van het beroep te 

gebeuren. Voor de zitting kunnen jij, je ouders en eventueel een vertrouwens-
persoon opnieuw het tuchtdossier inkijken. (De termijn van tien dagen wordt op-
geschort tijdens de schoolvakanties. De zitting van de beroepscommissie kan wel 

tijdens een schoolvakantie plaatsvinden).  
 

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. Het 
schoolbestuur (raad van bestuur) zal binnen een termijn van vijf dagen na de 

zitting van de beroepscommissie per aangetekend schrijven de gemotiveerde 
beslissing naar de ouders sturen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 
 

Opmerkingen 
 

Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens 
die niet vooraf zijn bekend gemaakt en/of die geen deel uitmaken van je tucht-
dossier. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inkijken, behalve wanneer je 

ouders er schriftelijk toestemming voor geven. 
 

Bij definitieve uitsluiting word je actief bijgestaan door het begeleidende CLB en 
door de directeur of zijn afgevaardigde bij het zoeken naar een andere school. Je 
tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school. 

 
Recht van opvang 

 
Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of de-
finitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit ge-

beurt door een gemotiveerde aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, 
zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan je ouders. Als de school 

op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met jou en je ou-
ders. 
 

Preventieve schorsing 
 

In afwachting van een tuchtprocedure, kan je als bewarende maatregel preven-
tief geschorst worden tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of 
de tuchtprocedure wordt stopgezet. Een preventieve schorsing wordt enkel ge-

nomen in dringende omstandigheden: 
 

- voor gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot een definitieve uitsluiting. 
- wanneer je aanwezigheid op de school een gevaar vormt voor jezelf, mede-

leerlingen of personeelsleden. 

 
Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een preven-

tieve schorsing beslissen. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd 
meegedeeld aan de ouders. De maatregel gaat onmiddellijk in en wordt beves-

tigd en zo nodig nader gemotiveerd in een brief waarmee de tuchtprocedure 
wordt opgestart. 
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Beroepscommissie tuchtmaatregel 

 
De beroepscommissie voor een tuchtmaatregel bestaat uit personen die verbon-
den aan de school of het schoolbestuur en externe leden die niet verbonden zijn 

met de school of het schoolbestuur. De samenstelling is paritair en is een be-
voegdheid van het schoolbestuur (raad van bestuur) en kan per beroep verschil-

len, maar kan binnen hetzelfde beroepsdossier niet wijzigen. De voorzitter van 
de beroepscommissie is steeds één van de externe leden.  Na overleg met de 
scholen uit de scholengemeenschap KSGWL werd Mevr. Lina Vissenaeken aange-

duid als voorzitter. De directeur of zijn afgevaardigde die de tuchtmaatregel 
heeft uitgesproken kan geen deel uitmaken van de beroepscommissie.  

 
Het beroep wordt gestuurd naar:  

De heer H. Bulté 
Voorzitter van de raad van bestuur van VZW Sint-Lodewijk  
Kwatrechtsteenweg 168 

9230 Wetteren 
 

3  BEROEPSMOGELIJKHEDEN NA DE DELIBERATIE 

 
   1 Overlegfase 

 
Wanneer men niet akkoord is met de beslissing van de delibererende klassen-

raad vragen de ouders een persoonlijk gesprek aan met de directeur als voorzit-
ter van de delibererende klassenraad. Deze overlegfase is verplicht vooraleer 
men beroep kan aantekenen bij de beroepscommissie. Het overleg dient ten 

laatste de derde werkdag aangevraagd te worden na de dag waarop de rappor-
ten werden uitgedeeld. De aanvraag gebeurt schriftelijk en kan via e-mail. Het 

aangevraagde overleg zal ten laatste op de zesde werkdag na het uitdelen van 
de rapporten plaatsvinden. De school zorgt voor een uitnodiging.   
 

Het resultaat van het gesprek kan zijn dat de directeur vindt dat er geen argu-
menten zijn om de delibererende klassenraad opnieuw samen te roepen. De be-

twisting kan dan in hoofde van de ouders al of niet blijven bestaan. Een tweede 
mogelijkheid is dat de directeur vindt dat hij de delibererende klassenraad moet 
samengeroepen om het toegekende attest opnieuw te overwegen. Het resultaat 

(het al of niet bijeenroepen van de delibererende klassenraad en de uitspraak 
van de delibererende klassenraad wanneer die opnieuw is samengekomen) zal 

per aangetekend schrijven naar de ouders gestuurd worden.  
 
   2 Beroepscommissie 

 
Wanneer de ouders niet akkoord zijn met de beslissing van de directeur om de 

delibererende klassenraad niet opnieuw samen te roepen of met de beslissing 
van de delibererende klassenraad wanneer die opnieuw samengekomen is, kun-
nen zij per aangetekend schrijven een beroep instellen bij de beroepscommissie. 

Dit beroep dient te gebeuren ten laatste de derde werkdag na het ontvangen van 
het aangetekend schrijven zoals voorzien op het einde van de overlegfase. (Het 

aangetekend schrijven van de school op het einde van de overlegfase wordt ge-
acht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als 
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bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst). Indien het beroep te 
laat wordt verstuurd (of afgegeven tegen ontvangstbewijs), zal de beroepscom-

missie het beroep als onontvankelijk afwijzen.  
 
Het beroep (met daarin de redenen van het beroep) dient gestuurd te worden 

aan: 
 

De heer H. Bulté 
Voorzitter van de raad van bestuur van VZW Sint-Lodewijk  
Kwatrechtsteenweg 168 

9230 Wetteren 
 

Wanneer het schoolbestuur (de raad van bestuur) het beroep ontvangen heeft, 
zal zij een beroepscommissie samenstellen. Deze commissie bestaat paritair uit 

mensen verbonden aan de school of het schoolbestuur en mensen die dat niet 
zijn. Het gaat om een commissie van zes personen: drie leden verbonden aan de 
school of het schoolbestuur zijnde de voorzitter van de delibererende klassen-

raad, een lid van de betreffende klassenraad en een lid van het schoolbestuur en 
drie externe leden die niet verbonden zijn met de school of het schoolbestuur. De 

samenstelling is een bevoegdheid van het schoolbestuur (raad van bestuur) en 
kan per beroep verschillen, maar kan binnen hetzelfde beroepsdossier niet wijzi-
gen. De voorzitter van de beroepscommissie is steeds één van de externe leden. 

Na overleg met de scholen uit de scholengemeenschap KSGWL werd Mevr. Lina 
Vissenaeken aangeduid als voorzitter. Bij staking van stemmen is de stem van 

de voorzitter doorslaggevend.  
 
De beroepscommissie zal de ouders steeds uitnodigen voor een gesprek. De ou-

ders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De beroepscom-
missie beslist verder autonoom over de stappen die ze zet om tot een beslissing 

te komen. De beroepscommissie verleent geen advies meer ten aanzien van het 
schoolbestuur (raad van bestuur), maar beslist zelf over het al of niet bevestigen 
van het attest toegekend door de delibererende klassenraad of over het wijzigen 

van dit attest. Ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar 
moet het schoolbestuur (raad van bestuur) per aangetekend schrijven de beslis-

sing van de beroepscommissie aan de ouders meedelen.  
 
Tegen de beslissing van de beroepscommissie kan men enkel nog in beroep gaan 

bij de Raad van State.  
 

4  WET OP DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

 
De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt overeenkom-

stig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) /General 
Data Protection Regulation (GDPR). De privacyverklaring voor cliënten van Sint-

Lodewijk is terug te vinden op de website www.sintlodewijk.be. 
We verwijzen ook naar punt 12.13. 

5  BEELD- EN GELUIDOPNAMES  

 
Omwille van privacywetgeving is het verboden om in de organisatie gemaakte 

beeld- of geluidsopnames waarop personen identificeerbaar zijn te verspreiden 

http://www.sintlodewijk.be/
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via eender welk kanaal (elektronisch, internet of papier), evenals beeld- of ge-
luidsopnames gemaakt buiten de organisatie van activiteiten onder begeleiding 

van Sint-Lodewijk.  
De organisatie is gerechtigd om beeldmateriaal genomen in het kader van het 
groepsgebeuren te gebruiken .  

Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van foto- en beeld-
materiaal waarop uw kind geïdentificeerd kan worden. Kinderen vanaf 12 jaar 

kunnen zelf toestemming geven over het gebruik van beeldmateriaal waarop ze 
te herkennen zijn. U kan uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken. U 
kan tevens vragen om foto’s op websites, folders, presentaties e.d. te verwijde-

ren. Wilt u de gegevens en de beelden van uw kind inkijken, veranderen of ver-
beteren? Mail uw vraag dan naar privacy@sintlodewijk.be. 

We verwijzen hiervoor ook naar punt 12.14. 
 

6  GEBRUIK VAN DE NAAM  SINT-LODEWIJK 

 
Wanneer de leerlingen een activiteit wensen te organiseren en daarbij de naam 

van de school, BuSO Sint-Lodewijk of enige andere variant willen gebruiken, die-
nen zij vooraf de toestemming te vragen aan de directeur. Ook via internet of 

een andere informatiedrager mag de naam van de school of de organisatie enkel 
gebruikt worden na toestemming van de directeur. 
 

7  STUDIETOELAGEN 

Naast financiële en opleidingsvoorwaarden, wordt de schooltoelage ook afhanke-
lijk gesteld van de participatie op school. De voorwaarden inzake participatie op 

school om recht te hebben op een schooltoelage zijn de volgende: 

1° op de laatste schooldag van juni ingeschreven zijn in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school; de leerling die 
hieraan niet of niet langer voldoet, zal zijn schooltoelage moeten terugbetalen; 

2° geen overmatig aantal dagen problematisch afwezig zijn geweest; de leerling 
die, ondanks begeleidingsmaatregelen van de school en het CLB en ondanks 
verwittigingen van de overheid, zal de schooltoelage verliezen. Als de schooltoe-

lage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald aan het ministerie van 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die dit zal invorderen.   

3° na uitschrijving in de loop van het schooljaar binnen de 15 kalenderdagen in 

een andere school ingeschreven zijn; een leerling die hieraan niet voldoet, zal 
zijn schooltoelage moeten terugbetalen. 

8  DE VERANTWOORDELIJKEN 

 

De Inrichtende Macht (Raad van Bestuur) 
 

Voorzitter:  De heer Hugo Bulté 
Ondervoorzitter: De heer André Troch 

Bestuurders:  De heer Koen De Bock 

mailto:privacy@sintlodewijk.be
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       Mevr. Els Verdonck 
      De heer Rudy Denutte 

      De heer André De Decker 
      Mevr. Kristine Oostra 
      De heer Thierry Godefroidt  

      Mevr. Sara Willems 
Ward Van Hoorde, uitgenodigd als dagelijks bestuurder met raadgevende stem. 

 
 
De Inrichtende Macht (Algemene vergadering) 

 
Voorzitter:  De heer Hugo Bulté 

Ondervoorzitter: De heer André Troch 
Bestuurders:  De heer Koen De Bock 

       Mevr. Els Verdonck 
      De heer Rudy Denutte 
      De heer André De Decker 

      Mevr. Kristine Oostra 
      De heer Thierry Godefroidt  

      Mevr. Sara Willems 
Leden:     De heer Herman Van de Velde 
      Mevr. Daniëlle Vandoninck 

      De heer Bart Volders 
Ward Van Hoorde, uitgenodigd als dagelijks bestuurder met raadgevende stem. 

 
Algemeen directeur Sint-Lodewijk 
 

De heer W. Van Hoorde  
Kwatrechtsteenweg 168 

9230 WETTEREN 
Tel. 09 272 52 00 
 

Directeur BuSO Sint-Lodewijk  
 

De heer M. Malego 
Kwatrechtsteenweg 168 
9230 WETTEREN 

Tel. 09 272 53 00 
 

Schoolraad 
 
Afgevaardigden ouders:  Mevr. N. Bijnens 

 De heer R. Heyman 
 

Afgevaardigden leerlingen: Wannes Bijnens (effectief) 
 Axelle De Henau (efectief) 
 Maud Van Hyfte (effectief) 

 Marieke Vandeweyer (reserve) 
 Jonathan Kruijsse (reserve) 

 
Afgevaardigden personeel:   Mevr. E. Vermeiren (voorzitter) 

 Mevr. N. Vink 
 Mevr. I. Waeyenberge 
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4de geleding: De heer R. Vandenhende 

 De heer F. Van Damme 
   
Directeur: De heer M. Malego 

 
Permanente adviseurs:  De heer W. Van Hoorde 

  
LOC (Lokaal onderhandelingscomité) 
 

Voorzitter:   De heer M. Malego 
 

Inrichtende Macht:   De heer H. Bulté 
   De heer W. Van Hoorde 

 
Permanent adviseur:   Mevr. B. Drieghe 
 

Leden:    Mevr. B. Bohyn  
    Mevr. M. Soen 

    Mevr. E. Van Den Dooren 
    Mevr. L. De Moor (secretaris) 
    Dhr. I. Michiels 

 
    Mevr. J. Bracke (BuBaO) 

    Mevr. R. Delporte (BuBaO) 
 
 

CPBW (Comité voor preventie en bescherming op het werk) 
 

Leden:   De heer M. Malego 
Mevr. L. De Moor  

        De heer D. Van Wesepoel (preventieadviseur) 

        De heer D. Vanhoecke 
 

CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding) 
 
CLB Wetteren 

Hoenderstraat 53 
9230 Wetteren 

Tel. 09 369 22 21 - Fax 09 369 61 89 
e-mail: info@clbwetteren.be  -  website: http://www.clbwetteren.be 
Directeur:      Mevr. C. Frigne 

Contactpersoon:  Mevr. E. Cornelis 
               

 
Beroepscommissie tuchtmaatregel 
 

De beroepscommissie voor een tuchtmaatregel bestaat uit personen die verbon-
den zijn aan de school of het schoolbestuur en externe leden die niet verbonden 

zijn met de school of het schoolbestuur. De samenstelling is paritair en is een 
bevoegdheid van het schoolbestuur (raad van bestuur) en kan per beroep ver-

schillen, maar kan binnen hetzelfde beroepsdossier niet wijzigen. De voorzitter 
van de beroepscommissie is steeds één van de externe leden. Na overleg met de 

http://home.pi.be/~pmswet/
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scholen uit de scholengemeenschap KSGWL werd Mevr. Lina Vissenaeken  aan-
geduid als voorzitter.  De directeur of zijn afgevaardigde die de tuchtmaatregel 

heeft uitgesproken, kan geen deel uitmaken van de beroepscommissie.  
 
Het beroep wordt gestuurd naar:  

De heer H. Bulté 
Voorzitter van de raad van bestuur van VZW Sint-Lodewijk  

Kwatrechtsteenweg 168 
9230 Wetteren 
 

Beroepscommissie betwistingen deliberaties 
 

De beroepscommissie voor de betwistingen van deliberaties bestaat uit zes per-
sonen: drie leden verbonden aan de school of het schoolbestuur, zijnde de voor-

zitter van de delibererende klassenraad, een lid van de betreffende klassenraad 
en een lid van het schoolbestuur en drie externe leden die niet verbonden zijn 
met de school of het schoolbestuur. De samenstelling is een bevoegdheid van het 

schoolbestuur (raad van bestuur) en kan per beroep verschillen, maar kan bin-
nen hetzelfde beroepsdossier niet wijzigen. De voorzitter van de beroepscommis-

sie is steeds één van de externe leden.  Na overleg met de scholen uit de scho-
lengemeenschap KSGWL werd Mevr. Lina Vissenaeken aangeduid als voorzitter. 
 

Het beroep wordt gestuurd naar:  
De heer H. Bulté 

Voorzitter van de raad van bestuur van VZW Sint-Lodewijk  
Kwatrechtsteenweg 168 
9230 Wetteren 


