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Beste ouders 
 

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op 
onze school een beroep doet. 

Wij, directie, leraars en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen 
om de kansen te creëren die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te 
ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu 
reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind 
aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels 
ervan na te leven. 

Wij zullen de rechten van uw minderjarige kind eerbiedigen en zijn belangen 
behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een 
passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse 
opvoeding. 
 

 

 

Dag nieuwe leerling 
 

Hartelijk welkom, nu je vandaag je eerste stap in het Heilige-Drievuldigheids- 
college zet! Voortaan ben je leerling van onze school. 

Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu 
voorgoed voorbij en zal je je, samen met je nieuwe klasgenoten, moeten 
aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en 
verplichtingen. 

Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je 
leraars gelukkig ook! Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. 

Heb je reeds elders één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug?  
Kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn van 
jouw verwachtingen liggen? Ook jij bent hartelijk welkom in onze school. 

 

!  
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Ook jou, goede oude bekende 
 

heten we van harte welkom.  Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen 
in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil 
helpen. 

 

 

 

Ook tot jou, meerderjarige leerling 
 

richten wij een speciaal woord. 

Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid 
grondig. Toch hopen wij dat zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie 
verhouding voordoen. Zowel jijzelf, als je ouders, ondertekenen het 
schoolreglement voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig 
rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag.  

Samen met alle leraars wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij 
deze nieuwe start. 

 

Veel succes!!  
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Hoofdstuk 1 

Onze school als 
christelijke 
gemeenschap 
 

1! Wat beogen wij? 
 

Binnen de Kerk van Jezus Christus werken wij als katholieke school mee aan de 
opvoeding en het onderwijs van jonge mensen. Wij willen hen helpen op te 
groeien tot christelijke volwassenen, dat wil zeggen tot persoonlijkheden met een 
evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven: 

•! die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde 
motieven te kiezen, te beslissen, te handelen; 
 

•! die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich 
aan de maatschappij aan te passen, maar wel door actief bij te dragen tot 
een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijke 
overtuiging. 

Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte aan hun 
christen-zijn durven geven, die in dialoog kunnen treden en kunnen 
samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing. 
 

2! Hoe ziet onze school concreet haar opdracht? 
 

Het Heilige-Drievuldigheidscollege probeert een eigentijdse formulering van haar 
christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen het vormings- en 
opvoedingsproject waar te maken. Wij waarborgen in elk geval een 
geloofsaanbod aan de jeugd. 
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Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, 
intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. 

In dat groeien in menselijkheid wil zij meteen de kans bieden om tot ontdekking 
te komen hoe God met ieder van ons een Verbond wil aangaan. 

Door menselijke bewustwording streven wij ook naar religieuze bewustwording 
via gebed, bezinning en eucharistieviering. Onze werkgroep schoolpastoraal, die 
bestaat uit vrijwilligers, leraars en leerlingen, probeert hierin voor te gaan, in het 
bijzonder op de intense momenten van pijn en verdriet. 

Onze christelijke levensopvatting kleurt bovendien de manier waarop wij onze 
medemens, de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden en 
levenswaarden als eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaardigheid en 
zelfdiscipline benaderen. 

Om al deze doelstellingen te bereiken staan in de eerste plaats de lessen, maar 
ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking. 

Daarom organiseert de school heel wat activiteiten, zoals bezoek aan 
tentoonstellingen, musea en theater, filmvoorstellingen, sportactiviteiten, 
activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op het sociale en christelijke 
engagement, bezinningsdagen, onthaal- of contactdagen. 

In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leraars, ondersteunend personeel, 
het onderhoudspersoneel, directie en Inrichtende Macht één grote levende 
gemeenschap. Ieder lid van de schoolgemeenschap is medeverantwoordelijk 
voor heel de schoolgemeenschap. De leerlingen ervaren dat hun "opvoeders" 
met hen begaan zijn. 

Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op school 
afspeelt. Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en 
thuis voelt. 

Precies daarom ondertekende onze school een non-discriminatieverdrag. Dat 
betekent concreet dat in onze school alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun 
huidskleur, cultuur of land van herkomst. 

Wij willen van onze school een plaats maken waar samen-geleefd wordt, waar 
jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de 
wereld en God. 

!  
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Hoofdstuk 2 

Onze school als 
opvoedings- en 
leefgemeenschap 
 

Groeien in verantwoordelijkheid, vrijheid en liefde kan op school het best via 
duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. Geen 
enkele samenlevingsvorm kan zonder afspraken en regels. 

Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar ze maken ook duidelijk dat 
je als leerling op school een aantal rechten hebt. Naast het recht op degelijk 
onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je op school ook recht op een 
faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een 
aantal vlakken. 

Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken. 

 

1! Klare afspraken en regels 
 

!Inschrijvingen 
 

!Eerste inschrijving 
 
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het 
pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas 
definitief ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het 
pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je 
niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die 
handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het 
intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het 
schoolreglement gebeurt op school. 
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Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar moet je in principe beschikken 
over het getuigschrift basisonderwijs. De regelgeving voorziet enkele specifieke 
uitzonderingen en binnen de scholengemeenschap KSL gelden afspraken voor de 
bijzondere doelgroepen OKAN-leerlingen en leerlingen die uit het buitenland 
komen. Voor deze specifieke groepen is een uitzondering enkel mogelijk mits het 
akkoord van de ouders, een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en 
een voorafgaand advies van het CLB. 
 

!Voorrang 
 
Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet 
wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, 
maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere 
leerlingen een recht op inschrijving in onze school. 
 

!Herinschrijving 
 
Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt 
uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze 
school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige 
schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving bij 
middel van het studiekeuzeformulier. Elke reeds ingeschreven leerling moet 
eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren en heeft het recht een 
gedrukt exemplaar ervan te ontvangen. 
 

!Inschrijving geweigerd? 
 

1.1.4.1!Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na 
een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar 
definitief werd uitgesloten. 

1.1.4.2!Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren 
wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde 
maximumcapaciteit wordt overschreden. 

1.1.4.3!Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd 
werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze 
school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende 
draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. 
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1.1.4.4!Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het 
schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief 
uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen. 

1.1.4.5!In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere 
studierichting vóór 15 januari. 

 

!Vrije leerling 
 
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of 
overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk 
geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke 
inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van 
het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 

 

!Inschrijvingsperiode 
 
Voor de inschrijvingen van het eerste leerjaar verwijzen we naar de afspraken 
die gelden voor alle scholen van de scholengemeenschap van het katholiek 
secundair onderwijs Leuven, KSLeuven. Je vindt deze afspraken op 
http://www.ksleuven.be/ 
Voor het tweede tot en met het zesde leerjaar starten de aanmeldingen voor de 
eventueel beschikbare plaatsen op de eerste werkdag van juli. 

 

!Discipline 
 
Waar binnen de muren van een instelling zoveel mensen samenleven, is omwille 
van de goede orde een "reglement" nodig. De regels die het leven in een 
schoolgemeenschap ordenen, vormen geen doel op zich, maar ze zijn een 
noodzakelijk middel om je maximale kansen tot ontplooiing te bieden.  Aan het 
ordelijke verloop van het schoolleven moeten zowel leerkrachten als leerlingen 
en ouders gewetensvol meewerken. Een soepele discipline maakt een vlot en 
creatief leven op school mogelijk. 

 

!Regelmatige leerling 
 
Wil je op het einde van het schooljaar het officiële studiebewijs behalen van het 
leerjaar dat je volgt, dan moet je een "regelmatige leerling" zijn, d.w.z. 

•! je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar 
waarin je bent ingeschreven; 
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•! je moet, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van 
de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen (zie 1.2). Dat is 
trouwens ook nodig om eventueel te voldoen aan je leerplicht en voor de 
kinderbijslag. 

De school ziet er op toe dat deze regels worden gerespecteerd. 

 

!Administratief dossier van de leerling 
 
De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan 
de hand van je administratief dossier. 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, breng je volgende documenten 
binnen op het secretariaat: 

•! het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet 
hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie); 

•! Een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders of je 
identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard. 

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in 
afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van 
de gevraagde documenten. 

Op het schoolsecretariaat worden de persoonlijke gegevens die je bij je 
inschrijving meegedeeld hebt, gedeeltelijk met de computer verwerkt. Zo kan de 
school haar administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk 
vervullen. Je ouders hebben het recht deze gegevens in te kijken, en als ze een 
fout vaststellen, te laten verbeteren. 

 

!Afwezigheid 
 
Zoals je in de engagementsverklaring kan lezen, ben je verplicht om alle dagen 
aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse 
(lesvervangende) activiteiten. Om sommige redenen mag je echter afwezig 
blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke 
toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directie. 

 

!Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast 
 

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je 
afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand 
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akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij 
onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 

!Je bent ziek 
 

1.5.2.1!Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van 
voorleggen. 

•! voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende 
kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je 
ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een 
schooljaar op deze manier wettigen. 
 

•! een medisch attest is nodig 

voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende 
kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of 
meer vrije dagen of weekenddagen zitten; 

wanneer je voorheen reeds vier keer in hetzelfde schooljaar een korte 
afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van 
je ouders; 

als je wegens ziekte afwezig bent tijdens de examens. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 

•! het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze 
schrijft “dixit de patiënt”; 

•! het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk 
vervalst; 

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

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, 
beschouwen we als spijbelen. 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je 
de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen 
ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) 
bezorgen, vóór 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 telkens de 
raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één 
enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd 
wordt door een verklaring van de ouders. 
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1.5.2.2!Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? 
 

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het 
geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een 
medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en 
sportactiviteiten op school vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding 
kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt 
aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. 

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan 
volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op 
voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een 
ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) 
moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de 
eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het 
vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag 
onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. 

 

1.5.2.3!Vrijstelling van vakken 
 

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan 
lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad 
beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende 
activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder 
vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de 
vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander 
vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. 
Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere 
vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de 
vrijstelling is niet afdwingbaar. 

 

1.5.2.4!Spreiding van het lesprogramma 
 

Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee 
schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van 
het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, 
maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal 
dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook 
tussentijds evalueren. 
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!Je moet naar een begrafenis of huwelijk 
 

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een 
bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je 
bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een 
verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief, of een huwelijks-
aankondiging of -brief. 

Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de 
school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen 
afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie 
punt 1.5.6 ). 

 

!Je bent (top)sporter 
 

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B), kan je maximum 40 
halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en 
wedstrijden. 

Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de 
school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op 
grond van een selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 1.5.6 ). 

 

!Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen 
 

•! je moet voor een rechtbank verschijnen; 
•! de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 
•! je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de 

bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; 
•! je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap; 
•! je werd preventief geschorst; 
•! je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; 
•! je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, 

deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse 
Scholierenkoepel; 

•! je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet 
erkende – levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten 
dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feest-
dagen komen hiervoor in aanmerking:  

- ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag) 

- ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 
dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), 
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de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het 
Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); 

- ben je orthodox: Kerstfeest (2 dagen) – voor de jaren waarin het 
orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest. 
Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) – alle drie 
voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het 
katholiek Paasfeest. 

 

!Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de 
toestemming hebt van de school 
 

Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, 
schoolvervangende projecten…) heb je de toestemming van de directeur nodig. 
Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, 
moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen 
brengen. 

 

!Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, 
klasoefeningen of persoonlijke taken? 
 

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk 
werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. 

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, 
dan moet je de directeur of de studieprefect hiervan onmiddellijk verwittigen. Als 
je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad 
of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer 
je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld. 

 

!Spijbelen kan niet 
 

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig 
kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, 
minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit 
school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, 
weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid 
bij onze begeleidingsinspanning en op die van je ouders. Daarom gaan jij en je 
ouders bij het begin van het schooljaar met de school een wederzijds 
engagement aan. 

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur 
beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat 
het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen 
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kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen 
naar het departement Onderwijs. 

 

!Van school veranderen tijdens het schooljaar 
 

Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je 
ouders dit onmiddellijk aan de school. 

 

!Te laat komen 
 
Leerlingen die te laat komen, storen (ongewild) de dynamiek van de les en de 
concentratie van de medeleerlingen. Daarom willen we het te laat komen sterk 
ontraden. 

De algemene regel luidt: wie na 8.18 u. op school aankomt, meldt zich 
onmiddellijk aan op het secretariaat . De volgende dag meldt hij zich om 7.45 u. 
aan bij de portier. 

Op deze algemene regel zijn volgende bijkomende artikels van toepassing: 

•! Ook de meest stipte leerling kan wel eens te laat komen omwille van 
onverwachte omstandigheden. Daarom pardonneren we graag voor elke 
leerling één keer te laat aankomen per schooljaar. 

•! Het autoverkeer en het openbaar vervoer hebben zodanig vaak vertraging 
dat we deze vertragingen doorgaans niet beschouwen als gevallen van 
overmacht (zie echter vorig puntje). We vragen dus om, indien nodig, 
dagelijks voldoende marge in te bouwen. Een marge van 25 minuten kan 
nodig zijn. 
Van 7.00 u. tot 8.15 u. is er een studie- en recreatiezaal open. 

•! Een marge groter dan 25 minuten lijkt ons niet zinvol. Daarom 
beschouwen we te laat komen omwille van de vertraging van het openbaar 
vervoer wel als een geval van overmacht, als de dienstregeling de 
aankomst van de genomen bus of trein voorziet vóór 7.50 u. Wie in 
dergelijke situatie verkeert, kan na registratie op het secretariaat zonder 
meer (dus ook zonder te storen) de klasgroep vervoegen. 

•! Het inbouwen van een marge vinden we niet zinvol als de leerling 
daardoor het openbaar vervoer moet nemen vóór 7.10 u. Wie in dergelijke 
situatie verkeert, kan na registratie op het secretariaat zonder meer (dus 
ook zonder te storen) de klasgroep vervoegen. 

•! Wie meent het slachtoffer te zijn van een ander geval van overmacht, legt 
dit voor aan de directeur. 
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!Omgangsvormen 
 
Beschaafde omgangsvormen zijn een uitdrukking van waardering en respect voor 
elkaar. 

•! Het gebruik van het algemeen Nederlands is een doelstelling van ons 
onderricht en een kenmerk van ontwikkeling. 

•! De leraarskamers zijn niet toegankelijk voor de leerlingen. 
•! Je staat op wanneer iemand van de directie binnenkomt. 
•! De regels i.v.m. netheid en hoffelijkheid die overal gelden, neem je zeker 

in acht in de eetzalen. 
•! Een gevonden voorwerp geef je af bij de portier of op het secretariaat, 

waar het door de eigenaar kan worden afgehaald. Wij raden je aan geen 
waardevolle voorwerpen of geld in boekentassen of gangen achter te 
laten. 

•! Bij het eerste belsignaal gaan de leerlingen van de eerste en de tweede 
graad ordelijk in de rij staan en begeven zich, begeleid door hun leraar, 
rustig naar de klas. De leerlingen van de derde graad hoeven niet in rij te 
staan, maar verzamelen wel op de afgesproken plaats. Bij het verlaten van 
de lokalen vermijd je luidruchtigheid. Zonder bijzondere toestemming blijft 
niemand in de klassen of gangen gedurende de speeltijden. 

•! Fietsers en bromfietsers stappen af en op aan de ingangspoort. Het is niet 
toegestaan in de school met fietsen en bromfietsen te rijden. Je stalt ze 
alleen op de hiervoor bestemde plaatsen. Gebruik ook altijd je fietsslot. De 
toegang tot de fietsenkelders is verboden tijdens de lesuren en de 
speeltijden. 

•! De school wil iedereen de kans geven om kledij te dragen die eigen is aan 
de leefgroep en uitdrukking geeft aan de eigen persoonlijkheid. Anderzijds 
is de zorg voor een net en verzorgd voorkomen, aangepast aan het 
schoolmilieu, een zaak van respect tegenover de eigen persoon en de 
omgeving. Als leer- en opvoedingsplaats biedt de school de jongeren de 
mogelijkheid om ook daarin te leren en te groeien. Concreet betekent dit 
voor onze school:!

o! het dragen van religieuze hoofddeksels is op school niet 
toegelaten. Bij buitenschoolse activiteiten kan er overlegd worden 
over het dragen van een hoofddoek. 

o! andere hoofddeksels mogen alleen tijdens de pauzes, op de 
speelplaats. 

o! rug, buik, boezem en achterwerk dienen bedekt te zijn door 
ondoorzichtige kledij. Bij jongens geldt hetzelfde voor schouders. 
Bij meisjes willen we geen diepe decolletés. 

o! met uitzondering van spaghettibandjes mag ondergoed niet te zien 
zijn. 

o! shortjes mogen zolang de billen, in eender welke positie, bedekt 
zijn. 

o! de onderkant van een rok mag tot de helft van het bovenbeen 
komen, niet hoger. 
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o! schoenen zijn altijd vast aan de hiel. 
o! geen piercings die de onderwezen vaardigheden belemmeren (bijv. 

tongpiercings) 
o! zonnebrillen mogen niet in de les, behalve om medische redenen. 

Door middel van, en omwille van kledij mag niemand uitgesloten worden. 

Indien deze lijst moet worden aangevuld, neemt de directeur daartoe het 
initiatief. 

 

!Het materieel van de school 
 
Een net onderhouden klaslokaal weerspiegelt een fijne klasgeest. Een kaal 
interieur vormt geen stimulerende omgeving. Een klas moet een thuis zijn! Groei 
naar volwassenheid en verantwoordelijkheid impliceert waardering voor het 
materieel van de gemeenschap. Indien je het materieel beschadigt, zal je de 
schade moeten vergoeden. 

Het materieel van de school wordt niet uitgeleend voor persoonlijke doeleinden. 
De sportaccommodatie gebruik je alleen onder toezicht. 

 

!Aanwezigheid op school 
 
Een vormend gemeenschapsleven vraagt om participatie van alle leden. 

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, ook als ze meerdere dagen in beslag 
nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit 
betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. 

Je moet om 8.18u op school zijn en na schooltijd mag je er niet blijven zonder 
toestemming van de directie. Tijdens de schooluren onttrek je je nooit aan het 
toezicht. 

Mits voorafgaande schriftelijke toestemming door de ouders moeten leerlingen 
van de derde graad pas om 9.10u op school zijn als: 

•! het laatste lesuur van de dag niet kan doorgaan wegens afwezigheid van 
de leerkracht, en 

•! er geen (herhalings)toets gepland staat, en 
•! geen andere vakleerkracht het lesuur overneemt 

Dit geldt alleen als de school daar zelf over communiceert. Dat doet ze de dag 
voordien vóór 17.00u via Smartschool. 
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Leerlingen van de derde graad mogen na het voorlaatste uur de school verlaten 
indien vernoemde voorwaarden ook voor het laatste uur gelden. De leerlingen 
vragen daar de toelating voor aan de directie. 
 
Indien een leerling - om een verantwoorde reden - de school tijdens de 
middagpauze moet verlaten, schrijven de ouders een gedateerde en 
ondertekende verantwoording in de schoolagenda. Aanvragen op losse papiertjes 
worden niet aanvaard! Je toont de aanvraag vóór 8.20 uur aan de directie, die ze 
desgevallend parafeert ‘voor akkoord’. Het spreekt vanzelf dat enkel kan worden 
ingegaan op voldoende gefundeerde verzoeken. 

’s Middags 

Omwille van de cohesie onder de leerlingen eten de leerlingen op school. Ze 
kunnen hun meegebrachte boterhammen opeten, of een warme maaltijd of 
broodje bestellen. Na de maaltijd kunnen de leerlingen deelnemen aan allerlei 
activiteiten, of die activiteiten mee begeleiden. 

Op dit principe zijn er enkele uitzonderingen mogelijk: 
o! Voor leerlingen van het 5e jaar voorziet de school vanaf de paasvakantie 

een beurtenkaart waarmee de leerlingen de school ’s middags een 
gedoseerd aantal keren mogen verlaten. De leerlingen kunnen zelf kiezen 
wanneer en waarvoor zij die beurten gebruiken. Bij aanvang van het 
schooljaar geven de ouders via een standaardformulier de toelating voor 
het gebruik van de beurtenkaart. 

o! Voor leerlingen van het 6e jaar voorziet de school vanaf de start van het 
schooljaar een beurtenkaart waarmee de leerlingen de school ’s middags 
een gedoseerd aantal keren mogen verlaten. De leerlingen kunnen zelf 
kiezen wanneer en waarvoor zij die beurten gebruiken. Bij aanvang van 
het schooljaar geven de ouders via een standaardformulier de toelating 
voor het gebruik van de beurtenkaart.  

o! Ouders kunnen bij aanvang van het schooljaar via een standaardformulier 
aangeven op welke dagen van de week hun zoon/dochter op welke (max) 
2 adressen systematisch buiten de school mag eten. Ze voegen bij die 
aanvraag een pasfoto voor de middagpas. 

o! Indien een leerling zonder beurtenkaart - om een occasionele maar 
verantwoorde reden - de school tijdens de middagpauze moet verlaten, 
schrijft een ouder een gedateerde en ondertekende verantwoording in de 
schoolagenda, p2. “bijzondere toelatingen”. De leerling toont de aanvraag 
vóór 8.20 uur aan de directie, die parafeert “voor akkoord” als het verzoek 
voldoende gefundeerd is. Opgelet: de directie kan weigeren haar akkoord 
te verlenen. Wie zeker wil spelen, stelt de vraag daags voordien.  
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Bij het verlaten van de school tijdens de middagpauze gelden volgende 
regels 

o! Leerlingen zijn via de school verzekerd op weg naar en terug van de 
maaltijd, maar niet op weg naar en terug van boodschappen, in 
horecazaken, thuis, tijdens een wandeling in de buurt...  

o! Geen gebruik van alcohol 
o! Wie ‘s middags de school verlaat, gebruikt voor vertrek en aankomst 

uitsluitend de hoofdingang.  
o! Er wordt geen toestemming gegeven om middagmalen te halen buiten de 

school. 
o! Als misbruiken vastgesteld worden (o.a. te laat komen om 13.18 uur, 

alcoholgebruik...) wordt het pasje onmiddellijk ingetrokken voor een 
bepaalde periode. Je blijft dan op school eten. 

In het tweede jaar willen we de majorkeuze van de leerlingen eerbiedigen, 
ook al zijn er weinig kandidaten voor de gekozen major. Hetzelfde geldt voor 
de andere 6-jarige scholen van LKSD, met name het Paridaensinsituut en het 
Sint-Pieterscollege. 

Indien we in het Heilige-Drievuldigheidscollege te weinig leerlingen hebben 
om een bepaalde major in te richten (< 12 leerlingen), kunnen we die samen 
met het Paridaensinstituut en/of het Sint-Pieterscollege organiseren.  

In dat geval doen er zich twee mogelijkheden voor:  

o de leerlingen van het Heilige-Drievuldigheidscollege volgen de 5 lesuren 
van die major in het Paridaensinstituut of het Sint-Pieterscollege 

o de leerlingen van het Paridaensinstituut en/of het Sint-Pieterscollege 
volgen de 5 lesuren van die major in het Heilige-Drievuldigheidscollege.  

Voor de lesuren die leerlingen van het Heilige-Drievuldigheidscollege in het 
Paridaensinstituut en/of het Sint-Pieterscollege volgen, geldt het 
schoolreglement van die scholen voor wat betreft: 

o te laat komen voor de lessen daar (punt 1.6 in het schoolreglement van 
het Heilige-Drievuldigheidscollege) 

o omgangsvormen (punt 1.7. in het schoolreglement van het Heilige-
Drievuldigheidscollege) 

o Ordemaatregelen voor zover ze autonoom door de vakleerkracht genomen 
worden (punt 2.2. in het schoolreglement van het Heilige-
Drievuldigheidscollege) 

De dagindeling, met bijhorende afspraken, wordt dan aangepast en 
meegedeeld aan ouders en leerling. 

De andere artikels van dit schoolreglement blijven onverkort van toepassing. 
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! Anti-pestbeleid 
 
Alle leerlingen moeten zich in hun middelbare schoolperiode veilig voelen, zodat 
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom willen we pesten voorkomen, en 
als het zich voordoet, snel en goed opvolgen.  

!Melding 
 
Leerlingen melden het pesten mondeling of via Smartschool bij: 

o! een meter of peter van de klas ( in de 1e graad ), of 
o! de klasleerkracht, of 
o! een vakleerkracht, of 
o! iemand van het ondersteunend personeel (secretariaat), of 
o! een interne leerlingenbegeleider (ILB’er), of 
o! een lid van de directie, of 
o! de CLB-medewerker van de school, of  
o! de dispatcher (zie verder). 

 
De ouders kunnen het pesten melden bij de klasleerkracht of de dispatcher (zie 
verder). 

Leerkrachten, ondersteunend en onderhoudspersoneel melden pesten bij de 
dispatcher (zie verder). 
 

!Opvolging 
 

Als de dispatcher een melding krijgt, zal hij deze beoordelen en kiezen wie aan 
de hand van welke methode de verdere opvolging doet. 

De gekozen methode kan gaan van een gesprek, over een ordemaatregel, tot 
een tuchtmaatregel. 

De dispatcher communiceert over de pestsituatie en de opvolging daarvan met 
de ouders van slachtoffer en pester, met de klasleerkracht, de 
jaarverantwoordelijke van het secretariaat en de betrokken ILB’er. Over het 
pesten en de opvolging daarvan wordt melding gemaakt in het 
leerlingenvolgsysteem.  
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! Verzekering 
 
Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels opgelopen door persoonlijke 
ongevallen tijdens om het even welke schoolactiviteit zijn verzekerd. Bij een 
ongeval, ook op weg naar of op de terugweg van de school, moet de directie zo 
snel mogelijk ingelicht en om een aangifteformulier gevraagd worden. Dat dient 
door de behandelende geneesheer te worden ingevuld en ondertekend. De 
afrekeningen moeten eerst aan het ziekenfonds overgemaakt worden. 

De verzekering dekt slechts de lichamelijke letsels door ongevallen die een 
leerling overkomen op de normale weg van huis naar school en terug. Bij het 
verlaten van de school begeef je je dan ook onmiddellijk via de normale weg 
naar huis. Hetzelfde geldt als je naar school komt. 

Als je bezittingen beschadigd worden of verdwijnen, kan de school hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld. Orde, discipline en stipt naleven van de afspraken 
vormen de beste beveiliging tegen verlies, beschadiging en diefstal. Je 
persoonlijke benodigdheden moeten met je naam gemerkt worden. 

 

! Privacy 
 
! Welke informatie houden we over je bij 

 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 
verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de 
inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de 
leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de 
leerlingbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. 

Jouw persoonsgegevens verwerken we met Wisa en Smartschool. We maken met 
de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De 
leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 
dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is 
beperkt tot de personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de 
klassenraad, het ILB, het CLB). 

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je 
kan inzage krijgen in en uitleg geven bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) 
kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de 
directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
anderen, zoals medeleerlingen. 
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Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook 
gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met 
de schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd 
intrekken. 

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met 
privacy@lksd.ksleuven.be!

 

! Wat als je van school verandert? 
 
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons 
onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je 
administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe 
school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een 
aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen 
vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat 
niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we vb. verplicht om 
een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen. Als je 
niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat 
schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school 
laten weten. 

 

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

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou ook toestemming voor het maken 
en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming 
gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Enkel indien we jouw 
beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou 
hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. 

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

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht 
hebben gekregen, vb. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
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! Lockers 
 
Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het 
recht om de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren. 

 

! Gezondheid 
 
! Preventie 

 
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van wie er leeft en werkt. 
Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en 
evacuatie. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen waardeert en je je mee 
inzet om de veiligheid op school te bevorderen. 
 

1.13.2 EHBO en geneesmiddelen 

We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen 
als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig 
zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders 
of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de 
situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar 
een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we 
hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje 
naar huis gaan zonder de directie op de hoogte te brengen. 

Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen 
geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers. 

 
1.13.3 Genotsmiddelen 

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht 
zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. 

In overleg met leerlingen, ouders en leerkrachten willen wij preventief werken 
om het gebruik van zowel legale als illegale drugs door onze leerlingen te 
voorkomen. 

Conform de regelgeving geldt op het gehele schooldomein, zowel binnen als 
buiten de lokalen, een algemeen rookverbod. Bij buitenschoolse activiteiten 
tijdens de lesdagen geldt voor de leerlingen eveneens een rookverbod. Dat geldt 
ook voor e-sigaretten. 
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Het bezit en/of gebruik van drugs is verboden en zal worden gesanctioneerd. 
Daarnaast willen wij in open dialoog zoeken naar mogelijke oplossingen en 
bespreken hoe, eventueel in samenwerking met deskundige hulpverleners, 
beschermende maatregelen kunnen worden genomen. Dealen van drugs is 
verboden, leidt altijd tot het inschakelen van de gerechtelijke politie en kan 
leiden tot definitieve uitsluiting. 

Aarzel niet om iemand van het CLB, de schoolarts, een leerkracht of de directie 
aan te spreken als jijzelf of iemand uit je omgeving geconfronteerd wordt met 
een probleem i.v.m. drugs. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing in een 
geest van vertrouwen en wederzijds respect. 

Bij de schoolarts (016/28 24 00) die voor onze school optreedt als 
vertrouwenspersoon, kan je ook altijd terecht met alle problemen die je 
ondervindt door elke mogelijke vorm van intimidatie en ongewenst gedrag door 
personen uit je schoolomgeving. 

 

1.13.4! Veiligheidsvoorschriften in de labo’s 
 

Er zijn speciale veiligheidsvoorschriften voor de labo’s. Deze voorschriften 
hangen geafficheerd in de betreffende lokalen. 

Bij het begin van het schooljaar zal de vakleraar deze voorschriften ook 
schriftelijk aan jou overhandigen en in de les toelichten. Omwille van jouw eigen 
veiligheid en die van je medeleerlingen moeten deze voorschriften strikt worden 
opgevolgd. 

 

1.14! Lijst van bijdragen en afwijkingen erop 
 
De lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden 
gevraagd, vind je in de bijlage van het schoolreglement. De volledige 
bijdragelijst voor alle leerjaren ligt ter inzage op het secretariaat. 

Deze lijst bevat zowel de verplichte als de niet verplichte uitgaven. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, 
bijvoorbeeld het betalen van je handboeken, het betalen van kopieën, … 

Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, 
koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als 
elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op 
school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. 

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet 
aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je 
aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. 



Onze school als opvoedings- en leefgemeens

Heilige-Drievuldigheidscollege  2020-2021 27 

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn 
enkel richtprijzen vermeld. 

Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Van 
deze prijs zal de school niet afwijken. 

Voor sommige posten kent de directie de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft 
voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de 
buurt van de richtprijs zal liggen. Het kan iets meer maar het kan ook iets 
minder zijn. 

De directie baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak 
of de activiteit vorig schooljaar kostte. 

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de 
schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directeur leerlingenzorg. 
Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 
betalingsmodaliteit (bijvoorbeeld gespreide betaling). 

Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. 

 

1.15! Een aangepast lesprogramma 
 

1.15.1. Taalscreening!

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, 
zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat 
onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg 
hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Deze 
aangepaste begeleiding (ook eventueel extra les om de taalachterstand in te 
halen) kan verplicht worden. 

!  
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1.15.2. Vrijstelling 

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent 
ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch 
beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast 
lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de 
voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing 
nemen. Een vrijstelling is nooit afdwingbaar. 

Bij ziekte, ongeval of handicap 
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet 
kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan 
betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer 
theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. 

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

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen 
Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil 
behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een 
vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of 
leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma 
van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval 
minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. 

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden 
Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je 
toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te 
sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je 
tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast 
lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: 

•! wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert 
van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het 
Franstalig onderwijs; 

•! wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of 
meer vakken moet wegwerken. 

 

1.16! Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 
 
Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of 
moederschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd 
indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist, in overleg 
met je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is gratis. 
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De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige 
afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of 
moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een 
chronische ziekte. 
 

1.16.1.  TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-
chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof 

Voorwaarden: 
•! Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school 

(wachttijd); 
•! Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een 

arts-specialist); Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar 
school kan gaan, maar wel onderwijs mag krijgen;  

•! Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het 
medisch attest; 

•! Je verblijft op 10 km of minder van de school; 
•! Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen 

nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. 
TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw medisch attest vereist; 

•! Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) 
hervat en binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of 
ongeval, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag 
ingediend worden. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is wel een nieuw 
medisch attest vereist. 

 
Organisatie: 

•! TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis; 
•! Je krijgt 4 uur per week thuis les. 

 

1.16.2  TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 
•! Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch 

ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen; 
•! Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het 

medisch attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat 
één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van 
de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten 
gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag 
nodig; 

•! Je verblijft op 10 km of minder van de school. 
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Organisatie: 
•! Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen 

afwezigheid; 
•! TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school 

worden georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de 
school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het 
structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet 
tijdens de middagpauze. 

 
Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid 
van TOAH wijzen. Indien je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten 
laatste in de schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen 
en konden beoordelen. 
 
De contactpersoon voor onze school is de directeur leerlingenzorg. 
 
TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren. 

 

1.17! Synchroon internetonderwijs (SIO)? 

Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 
halve lesdagen) de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon 
internetonderwijs (SIO) via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit 
via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je 
klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur 
leerlingenzorg. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de 
voorwaarden voldoet. 

!  
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2! Orde- en tuchtmaatregelen 
 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft zodat 
we samen een klimaat creëren waarin het goed is om te leren en waarin het 
goed is om te leven. Als je de afspraken en leefregels niet naleeft, proberen we 
je daar op een ondersteunende en opbouwende manier toe te brengen. Lukt het 
dan nog niet, dan kan de school orde- of tuchtmaatregelen nemen. 

2.1! Ordemaatregelen 
 

2.1.1!  
Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan een 
ordemaatregel worden genomen. Een ordemaatregel heeft steeds de bedoeling 
dat je je gedrag wijzigt. 

We verwachten dat medewerker en leerling na de ordemaatregel het nodige 
doen voor het herstellen van een goede verstandhouding. Een gesprek waarin de 
beide betrokkenen naar elkaar luisteren is daarvoor nodig. 

 

2.1.2!  
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

•! een verwittiging 
•! een strafwerk 

Je moet dat steeds met zorg maken en tijdig afgeven en het wordt door je 
ouders ondertekend. 

•! een alternatieve ordemaatregel 
•! de tijdelijke verwijdering uit de les: mini time-out. Je blijft dan een tiental 

minuten zonder storen op de gang staan. Nadien kan je, op de 
voorwaarden van de leerkracht, opnieuw deelnemen aan de les. 

•! de tijdelijke verwijdering uit de les: maxi time-out. Je meldt je dan 
onmiddellijk bij het secretariaat dat voor verdere opvolging zorgt. Je maxi 
time-out wordt aan je ouders meegedeeld via een elektronisch bericht. 

Alle personeelsleden zijn door de inrichtende macht gemandateerd om, indien 
nodig, bovenstaande ordemaatregelen op te leggen. 

Onderstaande ordemaatregelen worden alleen door de directie genomen: 
•! een strafstudie. Indien je een strafstudie opgelegd krijgt, wordt dat via 

een elektronisch bericht aan je ouders meegedeeld. Een strafstudie wordt 
opgelegd door een directielid op vraag van een personeelslid. Ze valt op 
woensdagnamiddag of op zaterdagvoormiddag. 
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•! een instructiekaart. De klassenraad kan aan de directie vragen dat ze je 
een instructiekaart oplegt. Indien je een instructiekaart krijgt, wordt dat 
aan je ouders meegedeeld via een elektronisch bericht. 

•! een herstelgericht groepsoverleg (hergo). Hergo is een bemiddelingsvorm 
waarbij dader(s) en slachtoffer(s) a.h.v. een specifieke methode elkaar 
proberen te begrijpen. Verder maken ze afspraken voor herstel en gaan ze 
na hoe ze in de toekomst de gestelde problemen kunnen vermijden. 

•! een tijdelijke verwijdering uit de lessen van één of meer vakken. Je ouders 
worden daar in een gesprek van op de hoogte gesteld. 
 

2.1.3!  
Tegen geen enkele ordemaatregel is beroep mogelijk. 

 

2.2! Tuchtmaatregelen 
 

2.2.1!  
Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het ordentelijk verstrekken 
van het onderwijs en/of die de verwezenlijking van het opvoedingsproject van 
onze school in het gedrang brengen, kan een tuchtmaatregel worden genomen. 

Dat zal bv. het geval zijn: 
•! als ordemaatregelen niets hebben uitgehaald; 
•! als je ernstige of wettelijk strafbare feiten begaat; 
•! als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt 

 

2.2.2!  
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

•! een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken of uit alle 
lessen voor een maximale duur van tien lesdagen; 

•! een definitieve uitsluiting uit de school. 

 

2.2.3!  
Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden genomen door de directeur. Als hij de 
definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies van de begeleidende 
klassenraad in. 

 

2.2.4!  
In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bewarende 
maatregel enige tijd de toegang tot de school worden ontzegd. Je wordt 
preventief geschorst. 
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Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen worden in 
uiterst dringende omstandigheden: 

•! voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve 
uitsluiting; 

•! wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, 
medeleerlingen of personeelsleden van de school. 

Alleen de directeur of een lid van het schoolbestuur kan beslissen tot een 
dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort 
gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. Hij gaat onmiddellijk in. De maatregel 
wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de brief waarmee de 
tuchtprocedure wordt opgestart. 

De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt 
uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 

 

2.2.5!  
Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

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

•! Vóór dat gesprek kunnen jullie het tuchtdossier inkijken. 
•! Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag1 na verzending 

van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van 
verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan 
bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je 
ouders. 

•! Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen 
een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van 
zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en 
de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting 
vermeldt de brief ook hoe je ouders in beroep kunnen gaan tegen die 
beslissing (zie punt 2.2.6). 

•! In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 
2.2.4). 

 

 

 

 

1 Wanneer we hier en in de volgende paragrafen spreken over “dagen” bedoelen we telkens: alle 
dagen, zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend. 

!  
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2.2.6!  
Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 
bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de 
tuchtmaatregel van kracht. 

Beroep aantekenen doe je zo: 
•! Per aangetekend schrijven 
•! Gericht aan Pat Vandewiele, Voorzitter Leuvense Katholieke Scholen aan 

de Dijle, p/a Oude Markt 28, 3000 Leuven. 
•! Het beroep is gedateerd en ondertekend. 
•! De brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 

beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een 
termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de 
definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als 
voor de ontvangst. 

•! We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft 
waarom je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) de definitieve uitsluiting 
betwisten. 

Let op: 
•! Als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie 

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

 

2.2.7!  
Verloop van de tuchtprocedure: 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of 
het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon 
die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 
beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. 
Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij 
het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
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Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep 
heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 
gewettigde reden of overmacht. De termijn van tien dagen wordt opgeschort 
tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen 
bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel 
tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een 
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die 
dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn 
stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel 
vernietigen. 

De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen 
een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 
De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

2.2.8!  
Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: 

Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit 
tuchtreglement niet optreden als raadsman van jezelf en/of je ouders. 

Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens 
die je niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uitmaken van je 
tuchtdossier. 

Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er 
schriftelijk toestemming voor geven. 

Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 
augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een 
andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een 
andere school. 

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

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

 
Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe 
inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee 
volgende schooljaren. 
Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school.!  
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3! Recht op opvang 
 

Als je na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of 
definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit 
gebeurt 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 ouders.!  
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Hoofdstuk 3 

Onze school als 
studiegemeenschap 
 

De opvoeders van onze school streven ernaar een klimaat te scheppen waarin je 
kansen krijgt om je capaciteiten maximaal te ontplooien. Het komt er in de 
eerste plaats op aan dat je je een efficiënte studiemethode eigen maakt, een 
positief-kritische geest ontwikkelt en persoonlijke studie-interesses ontdekt. Dat 
veronderstelt een ijverig streven naar een menselijke en wetenschappelijke 
vorming en ook naar een brede algemene ontwikkeling. Bij dit proces aanvaard 
je de toegewijde begeleiding van de leerkrachten en opvoeders. 

 

1! Persoonlijke documenten 
 
!Schoolagenda 
 

•! We werken met een Smartschool-agenda: deze wordt ingevuld door de 
leerkrachten. Zo weet je zeker wat je wanneer in welke les gedaan hebt. 
Ook taken en verwachte (herhalings)toetsen worden via deze agenda 
meegedeeld.  

•! De papieren agenda voor de eerste en tweede graad: deze agenda 
dient enerzijds als communicatiemiddel tussen de ouders en de school. 
Anderzijds is het een planningsinstrument. Je noteert er (voor de eerste 
graad verplicht) alle deadlines in voor taken, (herhalings)toetsen, 
projecten enz. Vervolgens noteer je ook wanneer je voor die deadlines zal 
werken. 
Op het einde van het schooljaar lever je je papieren schoolagenda in. 

•! Voor derde graad biedt de school geen papieren agenda meer aan, maar 
een bundeltje voor administratieve en communicatieve doeleinden. 
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!Notities en persoonlijk werk 
 

Leerstof en oefeningen noteer je steeds volledig en nauwgezet. Verzorgde en 
correcte aantekeningen zijn een eerste voorwaarde voor succesvolle studie. 

Huistaken en werkstukken maak je met zorg en je levert ze op de afgesproken 
dag in. Regelmatig en volhardend studeren is een belangrijke factor in de 
opvoeding. Studeren mag niet beperkt blijven tot pure kennisverwerving, maar 
het moet bijdragen tot karaktervorming en groei naar volwassenheid. Gezonde 
wedijver mag ook nooit ontaarden in egoïstische competitiegeest. 

De leerlingen zijn verplicht zelf bij te houden: schriften, werkboeken, huistaken, 
werkstukken, (herhalings)toetsen. Alle documenten moeten zorgvuldig worden 
bewaard tot en met 31 augustus van het volgende schooljaar. 

 

!Rapport 
 

Het rapport is een belangrijke schakel in het contact en de samenwerking tussen 
ouders, leerlingen, directie en leerkrachten. Het is immers de globale neerslag 
van de dagelijkse vaststellingen en waarderingsoordelen van de leerkrachten in 
verband met de schoolvorderingen, de leerhouding en het gedrag van de 
leerling. 

Voor de herfst-, de kerst, de krokus, de paasvakantie en de grote vakantie krijgt 
elke leerling een papieren rapport dat ter ondertekening door de ouder(s) of 
voogd voorligt. 

In de weken en maanden die voorafgaan aan deze papieren rapporten, kunnen 
leerlingen en ouders via Smartschool stap voor stap volgen welke score ze 
behalen op (herhalings)toetsen en taken. 

De volledige beschrijving van de evaluatie- en rapporteringprocedure vind je 
terug in de bijlage van het schoolreglement. 

 

2! Begeleiding bij je studies 
 
!De klasgemeenschap 
 

De directie verdeelt de leerlingen over de (parallel)klassen. In je klas gebeurt het 
belangrijkste vormingswerk. Het samen-zoeken en samen-vinden leidt tot liefde 
voor het vak. De lessen bieden ook de mogelijkheid om in groep te leren werken. 
Spontaan dienstbetoon en onderlinge verstandhouding zijn het merkteken van 
een hechte klasband. 
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!De klassenleraar en andere leerkrachten 
 

Een van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je in de 
loop van het schooljaar altijd terecht met vragen of problemen in verband met je 
studie of persoonlijke situatie.  De klassenleraar volgt elke leerling van zeer 
nabij. Hij is daardoor de meest aangewezen persoon om in te spelen op 
mogelijke problemen in je klas. Vanzelfsprekend kan je ook terecht bij directie, 
vakleraars, opvoeders en het CLB 

 

!De klassenraad 
 

Om het overleg en de samenwerking tussen al de vakleerkrachten te 
vergemakkelijken komt op geregelde tijdstippen een klassenraad samen. 
Afhankelijk van het moment in het jaar verandert het doel van de klassenraad. 

In een toelatingsklassenraad beoordelen de leerkrachten of een leerling aan 
de toelatingsvoorwaarden voldoet voor een leerjaar.  

In een begeleidende klassenraad overleggen de leerkrachten hoe de 
leerlingen best begeleid worden. Het kan gaan over het bijsturen van het 
leerproces, over de aanpak van storend gedrag, het ondersteunen van een 
leerling in een moeilijke (thuis)situatie, de organisatie van inhaallessen … In 
geval van ernstige tuchtmaatregelen geeft de begeleidende klassenraad advies. 

In een studiekeuzeklassenraad geven de leerkrachten feedback bij de 
voorlopige studiekeuze van de leerling.  

In de delibererende klassenraad beslissen de leerkrachten, onder 
voorzitterschap van een directeur, aan het eind van het schooljaar of een leerling 
al dan  niet slaagt. De delibererende klassenraad beslist ook over de aard van 
een oriënteringsadvies, over een getuigschrift, een studiegetuigschrift of een 
diploma.  

 

!Oudercontact 
 

De school organiseert in samenwerking met het oudercomité regelmatig 
contactvergaderingen tussen ouders en leraars. Een overzicht van de data wordt 
bij het eerste rapport gevoegd. 

In de eerste graad worden ook thema-avonden georganiseerd die nauw 
aansluiten bij de lessenreeks sociale activiteiten. 

Daarnaast kunnen ouders steeds een gesprek aanvragen met de directie of een 
leraar. 
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!De examens 
 

Alle leerlingen moeten aan alle examens deelnemen die voor hun leerjaar en 
studierichting georganiseerd worden. Bij gewettigde afwezigheid moet(en) het 
(de) examen(s) in principe achteraf gemaakt worden. 

De dag voor het eerste examen eindigen de lessen om 12.10 uur (behalve 
wanneer de laatste lesdag een vrijdag is; dan duren de lessen tot 16.05 uur). 
De examens zijn zo opgesteld dat de meeste leerlingen slechts 80% van de 
voorziene tijd nodig hebben. De 20% resterende tijd geeft aan leerlingen met 
sticordimaatregelen de zekerheid dat ze voldoende tijd hebben om het examen 
af te leggen. Ook andere leerlingen kunnen van die resterende tijd gebruik 
maken. 
 
1e graad 

De voormiddag bestaat uit drie delen: 
8.20u – 10.00u: examen 
10.00u – 10.15u: pauze 
10.15u – 11.55u: examen of studie, afhankelijk van het op voorhand 
meegedeelde examenrooster 

De leerlingen blijven tot het einde van de aangegeven tijd in het examenlokaal. 
Ook na het afgeven van de examenkopij blijven ze stil. Ze kunnen studeren voor 
een ander vak en/of zelf meegenomen boeken/strips lezen. 

De leerlingen gaan om 11.55u naar huis, tenzij de ouders via een antwoord op 
een mailing voorafgaand aan de examenreeks, te kennen geven dat hun 
zoon/dochter ook in de namiddag op school blijft studeren. 

Tenzij vooraf anders vermeld, is er de laatste examendag slechts 1 examen, en 
gaan de leerlingen om 10.00u naar huis. 
 
2e graad 

De voormiddag kan op twee verschillende wijzen georganiseerd worden, 
afhankelijk van het op voorhand meegedeelde examenrooster: 

o! 8.20u – 10.00u: examen 
De leerlingen gaan om 10.00u naar huis. 
 

o! 8.20u – 10.00u: examen 
10.00u – 10.15u: pauze 
10.15u – 11.55u: examen 
De leerlingen gaan om 11.55u naar huis. 

Voor beide organisatievormen geldt: de leerlingen blijven tot het einde van de 
aangegeven tijd in het examenlokaal. Ook na het afgeven van de examenkopij 
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blijven ze stil. Ze kunnen studeren voor een ander vak en/of zelf meegenomen 
boeken/strips lezen. 

Tenzij vooraf anders vermeld, is er de laatste examendag slechts 1 examendeel, 
en gaan de leerlingen om 10.00u naar huis. 
 
3e graad 

De voormiddag kan op twee verschillende wijzen georganiseerd worden, 
afhankelijk van het op voorhand meegedeelde examenrooster: 

•! 8.20u – 10.00u: examen 
De leerlingen gaan naar huis wanneer ze klaar zijn met het examen. 
 

•! 8.20u – 11.55u: examen 
Ten laatste om 10.15u hebben de leerlingen hun kopij van het eerste 
examen(deel) afgegeven, en hebben ze aansluitend, indien nodig, een 
sanitaire stop gehouden. 
Van zodra een leerling zijn/haar kopij van het eerste examen(deel) heeft 
afgegeven en, indien nodig, aansluitend een sanitaire stop heeft 
gehouden, krijgt hij/zij het tweede examen(deel). 
De leerlingen gaan naar huis wanneer ze klaar zijn met het tweede 
examen. 

Onregelmatigheden 

Elk gedrag in het kader van de examenbeoordeling van een vak waardoor een 
leerling het vormen van een juist oordeel - omtrent zijn/haar kennis, inzicht 
en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van 
andere leerlingen - onmogelijk maakt of probeert te maken wordt beschouwd als 
een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet 
toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, … 

Wanneer een personeelslid van de school een leerling betrapt op een 
onregelmatigheid bij een examen of een evaluatie die rechtstreeks deel uitmaakt 
van een examen, verzamelt het personeelslid eventuele bewijsstukken en treft 
zij/hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop 
van de proefwerken mogelijk te maken. Indien de toezichthouder oordeelt dat de 
kopij waarop de leerling aan het werken is, (mede) het resultaat is van de 
vastgestelde onregelmatigheid, krijgt de betrokken leerling een nieuwe 
examenkopij waarop hij/zij verder kan werken. 

Na de vaststelling door het personeelslid van de school, zal de leerling steeds 
gehoord worden. Indien hij/zij dit wenst, kunnen de ouders tijdens dit gesprek 
aanwezig zijn. Het verslag van je verhoor en de verklaring van het personeelslid 
van toezicht worden aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de 
vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en welk gevolg 
hij desgevallend aan de fraude verbindt. Hij deelt zijn beslissing uiterlijk binnen 
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de twee weken mee aan de leerling en de ouders. Enkel de klassenraad oordeelt 
na onderzoek over de vastgestelde onregelmatigheid.  

Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat het bewuste proefwerk nietig 
wordt verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt 
voor het proefwerk. De delibererende klassenraad oordeelt op het einde van het 
schooljaar of hij over voldoende en eenduidige gegevens beschikt en kan 
desgevallend als gevolg van de fraude een bijkomende proef opleggen. 

Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er 
reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht 
het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde 
getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude 
zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als 
juridisch onbestaande moet worden beschouwd.  

Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het 
opstarten van een tuchtprocedure. 

 

!Privélessen 
 

De privélessen, tegen betaling, gegeven door een leraar van onze school worden 
uitsluitend geregeld via de directeur leerlingenzorg. 

 

!Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 
!Onze school werkt samen met: 
 

VCLB Leuven 

Centrum voor leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs 
Karel Van Lotharingenstraat 5 
3000 Leuven 

Tel: 016 28 24 00 

directie@vclbleuven.be 

info@vclbleuven.be 

http://www.vclbleuven.be 

Onze school heeft 1 CLB-anker. Dit anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten. Hij/zij is op vaste tijdstippen aanwezig op school. 
Daarnaast staan de arts en paramedisch werker in voor de medische 
onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid. 
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De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers voor onze school vind 
je: 

•! op de website van de school (www.heilige-drievuldigheidscollege.be) 
•! op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > 

scholen) 
•! in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar. 

!

!Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 
 

Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. 
Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier 
domeinen: 

•! Gedrag, gevoelens en relaties: als je je niet goed in je vel voelt. 
•! Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten. 
•! Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over je 

lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of 
gezondheidsproblemen. 

•! Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over 
studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is. 

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met jou, je ouders en de school naar 
gepaste hulp. 

Iedereen krijgt van het CLB volgende begeleiding: 

•! In het 3de jaar secundair onderwijs is er een algemeen, uitgebreid 
medisch onderzoek op het CLB. Ter voorbereiding van dat onderzoek 
vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. 

•! Gratis inentingen. 
•! Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB. 

Het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. 

Om besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de 
hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke 
ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, 
escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis 
B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, 
roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid, 
shigellose en tuberculose. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met 
de CLB-arts. 

De melding aan het CLB kan gebeuren door de ouders zelf, door de 
behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Buiten de 
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kantooruren kan men voor dringende melding van infectieziekten de dienst 
infectieziektebestrijding contacteren op het nummer 02-512 93 89. 

De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de 
noodzakelijke maatregelen. 

 

!Samenwerking school-CLB 
 

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB 
stellen een gezamenlijk beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. 
Via de schoolraad kunnen ouders en leerlingen zich daarover uitspreken. 

CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school 
wel goed. 

School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor 
de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de 
deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden. Het 
CLB noteert relevante gegevens in jouw CLB-dossier. 

 

!Hoe werkt het CLB? 
 

CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of 
leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist zelf over de 
stappen in de begeleiding. Je ouders worden maximaal betrokken. Bij jonge 
kinderen beslissen de ouders over het verloop van de begeleiding. 

Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet als jij 
(+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee instemmen. 

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de 
medische onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 
besmettelijke ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. 

De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij 
deel uit van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig met elkaar. 

Het medisch onderzoek gebeurt door de CLB-arts en -paramedisch werker. In 
uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten uitvoeren door 
een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB. 

De CLB-medewerkers werken samen met andere diensten en hulpverleners en 
kunnen in overleg met jou naar hen doorverwijzen. Voor intensieve vormen van 
begeleiding binnen de integrale jeugdhulp, zoals thuisbegeleiding of verblijf, kan 
het CLB een aanvraagdossier opstellen. Als je meer dan 18 jaar bent, gebeurt 
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deze aanvraag bij het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap 
(VAPH). Het CLB kan ook helpen verhoogde kinderbijslag aan te vragen. 

Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie 
of een vermoeden van kindermishandeling, nemen zij, samen met anderen, in 
elk geval initiatief tot overleg of begeleiding. 

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle 
informatie. 

De begeleiding van het CLB is gratis. 

 

!Het CLB-dossier 
 

Wat staat er in een CLB-dossier? 
Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de 
medische onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt 
volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 

Mag je het CLB-dossier inkijken? 
Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de gegevens in 
je CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-
medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen 
toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden. 

Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert? 
Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je 
dossier 10 dagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB 
Leuven. Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) binnen 
de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school 
begeleidt. Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader 
van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, 
afwezigheidsproblemen) worden in elk geval overgedragen. 

Wat gebeurt er met je dossier als je het onderwijs verlaat? 
Wanneer je het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt je dossier bewaard 
op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de 
datum van de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Daarna wordt 
het dossier vernietigd. 

 

!Wie beslist er over de begeleiding? 

Elke leerling heeft recht op begeleiding en op privacy. Vanaf 12 jaar kan je in 
principe zelfstandig oordelen: 
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•! of je ingaat op een begeleidingsvoorstel. (Je bent wel verplicht je 
medewerking te verlenen aan de medische onderzoeken, preventieve 
gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten en de begeleiding bij 
afwezigheidsproblemen.) 

•! of je ouders toegang krijgen tot de gegevens over jou in je dossier; 
•! om de overdracht van je dossier te weigeren. 

Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk. 

 

3! De deliberatie op het einde van het schooljaar 
 

!De delibererende klassenraad 
 

De delibererende klassenraad bestaat tenminste uit de leerkrachten van vakken 
die op het einde van het schooljaar je totaalscore opleveren. Een lid van de 
directie zit de vergadering voor. Op het einde van het schooljaar beslist de 
klassenraad volledig autonoom of je al dan niet geslaagd bent en welk 
oriënteringsattest je krijgt. Daarbij wordt rekening gehouden met je resultaten 
en je evolutie gedurende het schooljaar. 

De eindbeslissing van de delibererende klassenraad valt in principe uiterlijk op 30 
juni en wordt aan je ouders meegedeeld via het eindrapport. Uiteraard kunnen je 
ouders met hun vragen steeds terecht bij de directie. 

 

!Oriënteringsattesten 
 

De delibererende klassenraad spreekt zich uit over je slaagkansen voor het 
volgende jaar. Dat gebeurt door het toekennen van een oriënteringsattest. 

 

Oriënteringsattest A 

Je bent geslaagd en je wordt zonder beperkingen tot het volgende leerjaar 
toegelaten. 
 

Oriënteringsattest B  (alleen eerste en tweede graad) 

Je bent geslaagd en je mag naar het volgende leerjaar overgaan, MAAR bepaalde 
onderwijsvormen en /of studierichtingen waarin men je weinig of geen 
slaagkansen toemeet, worden uitgesloten. 
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C - attest 

Je bent NIET geslaagd omdat je globale resultaat te zwak is, je moet het jaar 
overzitten. 
Je mag geen tweemaal hetzelfde jaar overzitten op onze school. 

Een oriënteringsattest is bindend! 

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

Uitzonderlijke gevallen zijn voor de school wanneer je als ex-OKAN-leerling 
of als leerling met een structurele taalachterstand - omdat je geen Frans 
en Nederlands hebt gehad in je curriculum - een grote inhaalbeweging 
moet maken voor één of meer vakken. 

Als je in de loop van het 2e leerjaar van een graad van school of van 
studierichting zou veranderen, zal de delibererende klassenraad van het 1e 
leerjaar opnieuw samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te 
reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met deze attesteringsbeslissing, 
geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op het einde van het 
schooljaar (zie punt 3.2 ). 

Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs: een 
getuigschrift van de eerste graad, een getuigschrift van de tweede graad, een 
diploma van het secundair onderwijs. 

 

!Adviezen 
 

Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een 
oriënteringsattest A, B of een C-attest worden geformuleerd. 

Dit advies kan onder meer bevatten: suggesties voor het verderzetten van je 
studies; raadgevingen inzake je studie- en werkmethoden; concrete individuele 
suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken. 

Een advies is niet bindend, maar het geeft je wel een ernstige aanduiding. Om 
een mislukking op het einde van het volgende schooljaar te voorkomen is het 
belangrijk dat je echt voldoende aandacht besteedt aan je studiekeuze en dat je 
hierbij de adviezen zeer ernstig neemt. 
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!Vakantietaken, waarschuwingen en bijkomende proeven 
 

Vakantietaken 

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je een 
onderdeel van de leerstof van één of meer vakken tijdens de vakantie wat moet 
uitdiepen of op peil houden om volgend schooljaar goed voorbereid te kunnen 
starten, kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. 

Onmiddellijk na de proclamatie kom je de opgave van dit vakantiewerk 
persoonlijk afhalen bij je klassenleraar die het gekregen heeft van de betrokken 
vakleerkracht. Op je rapport staat duidelijk vermeld wanneer je hem dit 
vakantiewerk bezorgt. 

De leraar kijkt samen met jou het vakantiewerk na en beoordeelt het. Een goede 
of slechte quotering is een element voor de volgende deliberatie, één jaar later. 

 

Waarschuwingen 

De klassenraad kan je via het eindrapport ook uitdrukkelijk een waarschuwing 
geven. Ondanks een tekort voor een vak wordt toch een positieve beslissing 
genomen. Je mag overgaan naar een volgend leerjaar en je krijgt één jaar tijd 
om je bij te werken. 

Komt er tijdens het volgende schooljaar echter geen merkbare positieve evolutie, 
dan kan dat leiden tot de toekenning van een oriënteringsattest B of C. 

Elke leerling met een waarschuwing voor een vak zal begin september een 
begeleidingsplan krijgen. Dat houdt in dat de vakleraar met jou bespreekt hoe je 
de achterstand voor het vak zal wegwerken: door het maken van bijkomende 
oefeningen, het volgen van inhaallessen… 

Tijdens het schooljaar zal de vakleraar de inzet en de vorderingen beoordelen en 
via een begeleidingsverslag een schriftelijke evaluatie aan je ouders voorleggen. 
De delibererende klassenraad zal in juni met dit begeleidingsverslag rekening 
houden. 

 

Verlenging van de evaluatietermijn - Uitgestelde beslissingen 

Bij de deliberatie kan blijken dat voor bepaalde leerlingen het nemen van een 
definitieve beslissing op 30 juni onmogelijk is. 

De leraren vinden het aangewezen dat extra gegevens worden verworven. De 
delibererende klassenraad kan dan bijkomende proeven laten afleggen. 

 



Onze school als studiegemeenschap 

Heilige-Drievuldigheidscollege  2020-2021 49 

!Betwistingen van de genomen beslissingen 
 

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

! 
Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de 
delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag2 na de dag waarop 
de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling 
vinden jullie in de schoolkalender. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, 
ongeacht je leeftijd. 

Er is dus een termijn van drie dagen om een gesprek aan te vragen. Jullie 
kunnen dit schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, of telefonisch. In beide gevallen 
doe je dat rechtstreeks bij de directeur. Jullie krijgen schriftelijk of telefonisch 
een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op 
de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. 

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

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de 
delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van 
welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je 
ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

•! De voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten 
van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad 
rechtvaardigen; 

•! De voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten 
van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 
delibererende klassenraad op het einde van de vakantie samenroepen om 
de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per 
aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de 
delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende 
klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan. 

2 Wanneer we hier en in de volgende paragrafen spreken over “dagen” bedoelen we 
telkens: alle dagen, zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 
meegerekend. 

!  
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! 
Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie 3.2.1 ), dan kunnen je 
ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase een beroep instellen. Dit 
beroep wordt als volgt ingesteld: 

•! Per aangetekend schrijven 
•! Gericht aan Pat Vandewiele, Voorzitter Leuvense Katholieke Scholen aan 

de Dijle, p/a Oude Markt 28, 3000 Leuven. 
•! Het aangetekend schrijven is gedateerd en ondertekend. 
•! Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie ofwel het 

resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de 
delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd 
bevestigd), ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, 
(wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je 
ouders niet akkoord gaan met de beslissing). Onze aangetekende brief 
met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de 
derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als 
bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

•! Het vermeldt minstens het voorwerp van het beroep met feitelijke 
omschrijving, en de redenen waarom je ouders de beslissing van de 
voorzitter van de delibererende klassenraad of van de nieuwe 
delibererende klassenraad betwisten. (Bijkomende overtuigingsstukken 
mogen, maar moeten niet worden opgenomen.) 

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

 

! 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of 
het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. 

De beroepscommissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die 
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een 
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die 
dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, 
ofwel een andere beslissing nemen. 

Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en 
ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een 
aangetekende brief aan je ouders meedelen. 
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Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het 
schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je 
resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 

!  
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