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Addendum schoolreglement 2019-2020
De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons land
te beperken, heeft onze school tijdelijk geraakt in zijn werking.
Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot evaluatie en deliberatie, om
jou het lopende schooljaar op een goede manier te laten afronden.

1. Inschrijving
1.1.Inschrijving en toelatingsvoorwaarden
Beschik je over een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs, dan moeten je ouders dit
bij de inschrijving afgeven, zodat de school het overleg kan opstarten met je ouders, het CLB en de
klassenraad. Je wordt dan voorlopig ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Na het overleg word je
ofwel uitgeschreven wegens onredelijkheid van de aanpassingen ofwel definitief ingeschreven. We kunnen
je dan inschrijven in het gewone curriculum ofwel in een individueel aangepast curriculum. De beslissing over
het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast curriculum, wordt uiterlijk zestig
kalenderdagen na de start van de lesbijwoning genomen.
Indien op 1 februari 2020 of later beslist werd dat je zou worden uitgeschreven wegens onredelijkheid van
de aanpassingen dan treedt deze uitschrijving pas in voege op 31 augustus 2020, behalve als je voor de
resterende periode van het schooljaar in een andere school bent ingeschreven.

2. Begeleiding en evaluatie
2.1.Evaluatie
Wat evalueren wij?
Evaluaties die gebeurden in de drie weken vóór de paasvakantie en tijdens de periode van preteaching kunnen
enkel als formatief beschouwd worden. Formatieve evaluatiegegevens uit de drie weken vóór de
paasvakantie en van de periode van preteaching kunnen enkel in het voordeel van de leerling gebruikt
worden. Met deze punten wordt geen rekening gehouden in de eindbeoordeling.
De prestaties die je leverde tijdens de stage in mei en juni worden enkel in jouw voordeel aangewend.
Hetzelfde geldt voor de GIP.
Hoe evalueren wij?
Onze school kiest ervoor om geen examens te organiseren en de onderwijstijd optimaal te benutten. We
zullen je evalueren op basis van permanente evaluatie. Hiervoor gaan we rekening houden met de resultaten
van de examens die je al in december hebt afgelegd en het dagelijks werk dat je verricht hebt in de weken
voor 16 maart. Ook evaluatiegegevens die in de 3 weken voor de paasvakantie en in de periode van
preteaching werden verzameld, kunnen worden meegenomen in de beoordeling, maar worden enkel in jouw
voordeel aangewend. Uiteraard houden we ook rekening met alle bijkomende relevante informatie zoals
socio-emotionele of medische gegevens, …
Kies een afdeling/entiteit.
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De oorspronkelijke verhouding van DW1, DW2 en EX1 binnen de berekening van het jaartotaal blijft
behouden.

2.2.Deliberatie
In juni worden A-attesten uitgereikt of volgt een uitgestelde beslissing wanneer de klassenraad van oordeel
is dat men beschikt over onvoldoende evalutiegegevens.
In principe wordt deze beslissing genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar.
Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste
schooldag van het daaropvolgende schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de
delibererende klassenraad om te oordelen of je een bijkomende proef moet afleggen vooraleer een
definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebaseerd zijn op herexamens,
vakantiewerk of -lectuur, enz. Als daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kun je
voor evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast.
Deze beslissing mondt ofwel uit in een studiebekrachtiging en leidt dan tot een:
•
•

•

•

Oriënteringsattest A: je hebt de graad met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt
tot de volgende graad toegelaten.
Oriënteringsattest B: je hebt de graad met vrucht beëindigd en je wordt tot de volgende graad
toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders
schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen
hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de
bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. Wanneer je een oriënteringsattest B krijgt
toegekend dan reikt de delibererende klassenraad systematisch een gunstig of ongunstig advies uit
met betrekking tot het overzitten van het leerjaar. Enkel een gunstig advies betekent de mogelijkheid
tot overzitten, een ongunstig advies betekent de verplichting dat je - ongeacht de school - moet
overgaan naar het hoger leerjaar.
Oriënteringsattest C: je hebt de graad niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk
uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de
mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in
dit schoolreglement.
De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar, de onderwijsvorm of de
studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd.

Deze beslissing kan in het 3de of het 5de jaar ook uitmonden in het toekennen van een attest van regelmatige
lesbijwoning en een bijhorend remediëringstraject dat aanvangt bij de start van het volgende schooljaar.
Indien je verandert van school komt de delibererende klassenraad opnieuw samen.
Voor de leerlingen uit het eerste jaar van de de graad wordt de studiebekrachtiging uitgesteld tot het einde
van de graad (1) en kan een begeleidende klassenraad remediëringstrajecten naar het volgende schooljaar
opleggen en/of adviezen in het kader van de schoolloopbaan uitspreken. De leerlingen zullen in het tweede
jaar van de graad een eindbeslissing ontvangen door de delibererende klassenraad.
In voorkomend geval:
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(1) wordt de uitreiking van een oriënteringsattest in het eerste leerjaar van de graad in kwestie vervangen
door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning, dat van rechtswege toelating verleent tot het
tweede leerjaar van die graad maar enkel (!) voor zover in dat leerjaar wordt gebruikgemaakt van
onderhavige regeling.
(2) beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de graad in kwestie toch om een
oriënteringsattest toe te kennen aan elke leerling die het leerjaar heeft beëindigd en die vóór het einde van
de graad overstapt naar een structuuronderdeel van dezelfde of een andere school waar onderhavige
regeling niet gebruikt wordt; bij de toekenning van een oriënteringsattest A of B in een eerste leerjaar van
de eerste graad wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover je dat nog niet in je bezit
hebt.
Indien deze beslissing pas wordt genomen in de loop van het schooljaar waarin je al in het tweede leerjaar
van de graad in kwestie zit, omdat je dan pas voornoemde overstap zet, én je die beslissing betwist, dan blijft
de beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad gelden. Evenwel bepaalt de raad
van bestuur dan zelf de termijnen die inherent zijn aan die procedure, rekening houdend met het principe
van de redelijkheid.
(3) wordt op het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad of beroepsvoorbereidend leerjaar van
die graad aan elke leerling, voor zover hij het nog niet in zijn bezit heeft, een getuigschrift van basisonderwijs
uitgereikt indien de leerling dat tweede leerjaar van de eerste graad of beroepsvoorbereidend leerjaar van
die graad met vrucht heeft beëindigd.
In uitzonderlijke gevallen kan uit het gesprek met jou en je ouders blijken dat er een consensus is omtrent het
toekennen van een B- of C-attest. In dat geval wordt een verslag opgesteld van het gesprek met een duidelijke
vermelding van de bereikte consensus. Het verslag wordt ter goedkeuring aan jou en je ouders voorgelegd en
is na ondertekening bindend. Het attest zelf wordt pas op 31 augustus 2020 uitgereikt.

2.3.Rapportering
Onze school verzekert jou en je ouders dat jullie de resultaten ten laatste op 30 juni 2020 ontvangen. Wij
bezorgen jou deze via smartschool (account leerling en co-account ouders). Ook indien we jou en je ouders
niet konden bereiken op uiterlijk 30 juni 2020 beschouwen we de resultaten als door jullie ontvangen. Dit
betekent dat de periode om een bezwaar tegen een beslissing in te dienen (zie beroepsprocedure) ook
uiterlijk op 1 juli 2020 aanvangt.

3. Leefregels
3.1.Tuchtmaatregelen
Een definitieve uitsluiting uitgesproken op 1 februari 2020 of later gaat pas in op 31 augustus van het lopende
schooljaar. Dit betekent dat je als leerling het recht hebt om verder les te blijven volgen en dat je geëvalueerd
zal worden. Het is de klassenraad die beslist hoe het volgen van de lessen en de evaluatie zullen verlopen.
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4. Duaal leren
4.1.De verplichting om de opleiding te verlaten als er niet tijdig een
onderneming wordt gevonden
Als je als leerling tussen 16 maart en 30 juni 2020 geen overeenkomst met een werkplek hebt kunnen
afsluiten dan blijft je inschrijving toch doorlopen en word je dus niet verplicht om de opleiding te verlaten.

5. Bijlagen
5.1.Schoolreglement en PPGO!
De wijzigingen aan het schoolreglement zijn het rechtstreekse gevolg van nieuwe regelgeving en hebben
onmiddellijke uitwerking zonder voorafgaand akkoord van de ouders of meerderjarige leerling. Alle
betrokkenen worden hier onmiddellijk schriftelijk of elektronisch van op de hoogte gebracht.
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