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I. WELKOM in GO! Atheneum Vijverbeek Asse  

Beste leerling, 

Beste ouder,  

Namens het team van GO! Atheneum Vijverbeek Asse heten we je van harte welkom in onze 
school. Dit intern schoolreglement is aanvullend op het schoolreglement van GO! Atheneum 
Vijverbeek Asse. Beide reglementen bevatten de noodzakelijke leefregels om 'samen te leren 
samenleven'. De school verbindt zich ertoe de belangen van leerlingen te behartigen en hun 
rechten te eerbiedigen. Van ouders en leerlingen verwachten wij steun en medewerking in de 
verwezenlijking van ons pedagogisch project en in het naleven van de schoolregels.  

Onze school stelt alles in het werk om leerlingen te vormen tot zelfstandig denkende en 
verdraagzame mensen die open staan voor anderen en hun opvattingen, die hun verstand 
gebruiken, maar ook hun hart kunnen laten spreken. 

Respect en verdraagzaamheid 

'Samen leren samenleven' kan enkel maar lukken als we respect opbrengen voor elkaar, voor 
materialen, gereedschappen, meubilair, ... Respect voor iedereen zonder onderscheid op basis 
van afkomst, milieu, godsdienst, geaardheid, … 

Solidariteit 

'Samen leren samenleven’ betekent elkaar helpen en steunen, zodat diegenen die het 
moeilijker hebben, alle kansen krijgen om te kunnen genieten van het onderwijs dat door 
Vijverbeek aangeboden wordt. Solidariteit betekent ook bereidheid om samen te werken met 
alle betrokkenen op de campus. 

Weerbaarheid en zelfredzaamheid 

Wij vragen heel wat zelfredzaamheid. Wat niet wil zeggen dat we je aan je lot overlaten. 
Gaandeweg zal je leren om beter en sterker op eigen benen te staan. Wij bieden je daarvoor 
de nodige begeleiding. Van jouw kant zijn hiervoor een positief engagement en inzet nodig, 
verantwoordelijkheidszin en een flinke dosis weerbaarheid. Weerbaarheid zonder agressiviteit: 
op een geweldloze manier opkomen voor jezelf en de anderen. 

Dialoog en participatie 

Om op een geweldloze manier weerbaar te zijn moet de wil tot dialoog aanwezig zijn. In 
gesprek gaan betekent niet alleen op een respectvolle manier de anderen toespreken, maar 
ook bereid zijn om naar anderen te luisteren. Dialoog is nodig om echt ten volle te participeren 
aan alle facetten van het schoolleven. 
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Kritische zin en engagement 

Dit alles is nodig om op een kritische en geëngageerde manier in het leven te staan. Om, als 
jongvolwassene nu en als volwassene later, de wereld te begrijpen zonder deze 
vanzelfsprekend te vinden. Om oog te hebben en gevoelig te zijn voor onrechtvaardigheid 
tegenover jezelf en de anderen. Om de wil en het engagement te bezitten er wat aan te doen. 

Welkom op Vijverbeek! 

 

II. ALGEMENE BEPALINGEN         

1 COMMUNICATIE   

Smartschool is het officiële communicatiekanaal van de personeelsleden van de school met 
de leerlingen en de ouders. In Smartschool kan je de digitale schoolagenda, je cijfers voor 
taken en toetsen alsook leerstof terug vinden. Via de berichtenmodule kan je communiceren 
met alle personeelsleden van de school en informeert de school jou over het reilen en zeilen 
van de school (informatie over uitstappen, te laat komen, nieuwe afspraken,…). Je moet dus 
elke weekdag Smartschool actief controleren. In de digitale schoolagenda worden de 
lesonderwerpen en taken/toetsen ingevuld door de vakleerkrachten, en dit ten laatste 
om 16u30 voor de volgende schooldag.  

2 EERSTE AANSPREEKPUNT 

Het leerlingensecretariaat is het eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over regels, 
afspraken, wijzigingen in het rooster of de organisatie van de lessen. Ook als je iets overkomt, 
als je iets verliest, als je ziek wordt op school, als je naar de dokter moet, ... dan meld je dat 
op het leerlingensecretariaat. 

3 LEERLINGENPARTICIPATIE 

In Vijverbeek kunnen leerlingen op een heel informele en directe manier participeren. Je kan 
met problemen, suggesties en voorstellen terecht bij: 

• één van de vakleraren van wie je les krijgt; 

• je klastitularis; 

• de medewerkers van het leerlingensecretariaat; 

• de leerlingbegeleider; 

• de C.L.B.-medewerker van onze school (ook voor medische problemen); 
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• de pedagogisch-didactisch coördinator; 

• de directeur; 

• de leerlingenraad. 

Ook al heb je misschien drempelvrees, het kenbaar maken van bepaalde problemen (school 
en/of privé) leidt vaak tot ondersteunende maatregelen vanwege de persoon die je hebt 
aangesproken en samen kan gezocht worden naar oplossingen. Doen dus! 

4 TAAL EN OMGANGSVORMEN 

De voertaal in onze school is het Nederlands. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij tijdens 
maar ook buiten de lessen hun taal zoveel mogelijk verzorgen. Dit beschouwen wij als een 
vorm van respect voor elkaar. Wij verlangen dat respect blijkt uit de manier waarop wij 
(leerlingen, leraren, directie, niet-lesgevend personeel) met elkaar omgaan.  

Verbaal en fysiek geweld naar gelijk wie toe wordt niet getolereerd. Ernstige overtredingen op 
deze regel valt onder de tuchtregeling van het schoolreglement en kan bij extreme gevallen 
leiden tot een definitieve uitsluiting of tot een klacht bij politie.  

Je valt onder de verantwoordelijkheid van ALLE personeelsleden op de campus, dus ook 
personeelsleden van de basisschool of de middenschool. Dat betekent dat ALLE 
personeelsleden: 

• je de opdracht kunnen geven bepaalde taken en opdrachten uit te voeren; 

• je kunnen vragen je studentenpasje te tonen; 

• je kunnen aanspreken wanneer je een schoolregel overtreedt. 

5 SCHOOLUREN   

De schooluren zijn als volgt:  

Maan-, dins-, donder-, vrijdag  Woensdag 
Lesuur 1 8u40  Lesuur 1 8u40 
Lesuur 2 9u30  Lesuur 2 9u30 
Lesuur 3 10u20  Pauze 10u20 

Pauze 11u10  Lesuur 3 10u30 
Lesuur 4 11u25  Lesuur 4 11u20 
Lesuur 5 12u15  Einde 12u10 

Middagpauze 13u05    
Lesuur 6 13u55    
Lesuur 7 14u45    
Lesuur 8 15u35    

Einde 16u25    
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’s Morgens en na de pauzes gaan de leerlingen bij het eerste belsignaal naar de klas waar ze 
les hebben. Ook tussen de lessen door blijven de leerlingen niet rondhangen in de gangen, 
maar verplaatsen ze zich zo snel mogelijk naar de plaats waar ze verwacht worden.  Tijdens 
de pauzes verlaten de leerlingen de gebouwen en blijven ze niet hangen in de gangen. Ook 
na schooltijd vertoeven de leerlingen niet meer in de schoolgebouwen. 

Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze het schooldomein verlaten via 
de kleine poort naast het kinderdagverblijf. Tussen 13u05 en 13u15 kunnen zij met hun 
studentenpasje het domein verlaten en tussen 13u45 en 13u55 kunnen ze het domein terug 
op. Als leerlingen zonder toestemming het schooldomein verlaten volgt er een sanctie en zijn 
ze niet verzekerd bij een ongeval.   

Bij ziekte van een leerkracht mogen de leerlingen, na toestemming door de directie, een uur 
later op school komen (vanaf 2de lesuur) of mogen ze vertrekken vanaf het 7de lesuur. Dit kan 
enkel als het secretariaat, in opdracht van de directie, een bericht op smartschool stuurt naar 
leerlingen en ouders.  

Het verschuiven van lesuren op vraag van leerlingen (om studie te vermijden) kan, maar dan 
gelden volgende afspraken:  

- leerlingen verlaten in de regel nooit de school voor 14u45. 
- leswissels kunnen, maar enkel met toestemming van de leerkracht  
- de leerkracht vraagt goedkeuring aan pedagogisch coördinator / directeur en brengt 

het secretariaat hiervan op de hoogte  
- alle betrokken leerlingen worden door de leerkracht tijdig op de hoogte gebracht (bijv.: 

via een smartschoolbericht) 

Een leerling mag tijdens de schooluren de school verlaten voor een medisch onderzoek, indien 
dit onderzoek niet buiten de schooluren gepland kan worden. De ouder stuurt een bericht via 
het ouderaccount in smartschool om het secretariaat op de hoogte te brengen. Wanneer de 
ouder de leerling komt ophalen, tekent de ouder (*) af in het register in kader van de 
verzekering.   

6 OP TIJD KOMEN - SPIJBELEN 

Op tijd komen vinden we op Vijverbeek belangrijk voor zowel het optimaal lesverloop voor de 
leerkracht en de leerlingen in de klas als voor de slaagkansen van de leerling die te laat komt. 
Veelvuldig te laat komen wordt opgevolgd. Vanaf meer dan 3 keer in een week te laat voor 
een les, refter of studie betekent dat je nablijft in een strafstudie.  

Indien een leerling tijdens één volledig lesuur (les/studie) ongewettigd afwezig is, wordt dit gezien 
als spijbelen. Voor spijbelen blijf je na in een strafstudie.  

Bij ongewettigde afwezigheid van minstens één lesuur, wordt er een B-code toegekend aan dit 
dagdeel. Bij een volledige dag ongewettigde afwezigheid, worden 2 B-codes toegekend. De 
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opvolging en de gevolgen van meerdere B-codes zijn terug te vinden in het schoolreglement 
(hoofdstuk afwezigheden; onderdeel problematische afwezigheden).   

De strafstudies gaan door op bepaalde dagen/uren die door de school bepaald worden. Een leerling 
kan zelf geen ander tijdstip kiezen of voorstellen. 

Bij herhaling en koppig en hardnekkig volhouden van het gedrag kan de directie of pedagogisch 
coördinator een andere sanctie opleggen. 

7 ZORG EN RESPECT VOOR MATERIALEN  

We verwachten van de leerlingen dat zij de lokalen en het materiaal dat zij ter beschikking 
krijgen netjes houden en verzorgen. Ook om die reden wordt geen eten en drank toegelaten 
in de leslokalen (enkel een flesje water wordt in sommige gevallen toegestaan). 

Voorwerpen die geen verband houden met de lessen breng je beter niet mee naar school. De 
school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materialen, toestellen of voorwerpen 
die geen eigendom zijn van de school. Dit is ook van toepassing voor materiaal dat je huurt 
bij externe organisaties. Laat nooit geld of waardevolle voorwerpen achter in de klas, de 
gangen, de kleedkamers of op de campus. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Beperk je geld 
tot het hoogst noodzakelijke en houd dit steeds op zak. De school is niet aansprakelijk voor 
diefstal of verlies! 

8 GEBRUIK VAN SMARTPHONE’S, MUZIEK- EN BEELDDRAGERS 

Het gebruik van smartphone en andere media op school kan verrijkend zijn. Tegelijkertijd is 
het ook een mogelijke bron van afleiding en misbruik (pesterijen, wangedrag...). Omdat 
ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, worden de eigen smartphone en andere 
media bewaard in de (boeken)tas en zijn de toestellen niet zichtbaar aanwezig in het leslokaal.  

Je mag in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht een smartphone en 
andere media gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht wil oefenen op de 21-
eeuwse vaardigheden zoals mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatie 
vaardigheden... Ook in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften kan 
toestemming gegeven worden om een smartphone en andere media te gebruiken (zie 
procedure zorgbeleid). Een leerkracht kan bij de start van of tijdens een les vragen om je 
smartphone in te leveren.  

’s Morgens voor de lessen, tijdens de kleine ochtendpauze, tijdens de middagpauze en na je 
laatste lesuur mag op het domein of in de gangen de smartphone gebruikt worden.  

In de klas, gangen of op het schooldomein worden geen foto’s, filmpjes of klankopnames 
gemaakt, tenzij de betrokken personen (bv. de leerkracht, de medeleerling, ...) hiervoor hun 
uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Naast de uitdrukkelijke toestemming voor het 
maken van foto’s en het filmen, is de schriftelijke toestemming nodig van de desbetreffende 
personen om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren. Bij 
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verlies of beschadiging van een smartphone en andere media is de school nooit 
verantwoordelijk. Bij misbruik in de klas en/of op het schooldomein, zal aan de leerling 
opdragen worden om de smartphone of andere media te overhandigen tot op het einde van 
de les/pauze, bij veelvuldig misbruik zelfs tot op het einde van de dag. Wanneer een leerling 
weigert om de smartphone of andere media te overhandigen, zal een andere ordemaatregel 
opgelegd worden. 

Persoonlijke elektronische apparatuur wordt niet op school opgeladen omwille van het 
brandgevaar (verzekering).   

9 ROKEN EN MIDDELENGEBRUIK 

Uitgebreide informatie over roken en middelengebruik is terug te vinden in het 
schoolreglement en in het document DOS-beleid op smartschool.  

10 VERPLAATSINGEN EN SCHOOLUITSTAPPEN 

10.1 VERPLAATSINGEN IN DE LOOP VAN EEN SCHOOLDAG 

Als in het kader van een sportactiviteit of bezoek van een externe locatie (bibliotheek, …) een 
verplaatsing nodig is doorheen de dag, gebeurt dit steeds onder begeleiding van de leerkracht.  

Voor leerlingen uit de derde graad is het mogelijk dat er voor of na de middagpauze op een 
andere plaats dan de school wordt afgesproken. Deze leerlingen kunnen zich dan zelfstandig 
verplaatsen.  

Wanneer het einde van de externe activiteit samenvalt met het einde van de schooldag, 
krijgen mogen de leerlingen zelfstandig naar huis gaan. De optie om onder begeleiding met 
de leerkrachten terug naar school te keren bestaat ook. 

10.2 SCHOOLUITSTAPPEN 

Schooluitstappen zijn verplichte activiteiten; ze kaderen binnen de te bereiken 
leerplandoelstellingen. Leerlingen die te laat zijn of ongewettigd afwezig zijn, dienen de reeds 
door de school gemaakte kosten (zoals busvervoer,…) te betalen.   

Tijdens schooluitstappen en verplaatsingen blijven de schoolregels uiteraard geldig.  

• Leerkrachten, ook diegenen van wie je geen les krijgt, zijn de verantwoordelijke 
reisleiders van wie je instructies en richtlijnen stipt opvolgt. Je gedrag tijdens 
verplaatsingen op straat, in musea, herbergen, hotels en in transportmiddelen moet 
vlekkeloos zijn om het imago van de school hoog te houden.  

• Orde, netheid en respect voor "andermans goed" gelden tijdens uitstappen meer dan 
ooit. 

• In autocars gelden de regels van de vervoersmaatschappij. 
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Bij schooluitstappen wordt op school of op een andere vertrekplaats (station Asse bv.) 
afgesproken en vertrekt de groep samen onder toezicht van de begeleidende leerkrachten. Na 
afloop van de schooluitstap, mag een leerling zelfstandig naar huis gaan of onder begeleiding 
terug naar school keren. 

Indien de leerling te laat is en de groep al vertrokken is, gaat de leerling naar school en meldt 
de leerling zich op het secretariaat. 

11 MILIEU, AFVAL 

11.1 PROPERE SCHOOL = AANGENAME SCHOOL 

Om Vijverbeek proper te houden, rekenen we op de inzet van iedereen. Daarom vragen we 
de leerlingen de huisregels voor het netjes houden van de lokalen, gangen en schooldomein 
nauwgezet op te volgen. Papier, blikjes en ander afval werp je in de daarvoor bestemde 
vuilnisbakken of afvalemmers. Laat geen enkel afval achter in de lokalen, gangen of op het 
schooldomein. Het getuigt van weinig respect voor elkaar en voor het onderhoudspersoneel. 

In de refter kunnen de leerkrachten je vragen om te helpen bij het opruimen van het lokaal 
(afval verzamelen en in de vuilbak gooien, de vloer vegen, stoelen en banken netjes zetten). 

11.2 PROPERE BUURT = AANGENAME BUURT 

Uit respect voor onze buren verwachten wij dan ook dat iedereen een extra inspanning levert 
om in de omliggende straten geen afval achter te laten en de buurt proper te houden. Tijdens 
de pauze, voor en na schooltijd, wordt er niet rondgehangen voor hun woningen en gebouwen.  

11.3 SCHADE 

Bij opzettelijke schade aan het schoolgebouw of aan materialen van de school, worden de 
aankoop- of herstellingskosten in rekening gebracht aan de ouders (*). 

12 VERZEKERING EN ONGEVALLEN 

12.1 ONGEVALLEN 

Heb je een ongeval gehad of heb je je verwond op weg naar school of op school, meld je dan 
op het leerlingensecretariaat. Daar zal je verzorgd worden en kan je, indien nodig, 
doorverwezen worden naar de hulppost of het ziekenhuis.  
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12.2 WANNEER BEN JE VERZEKERD 

Je bent als leerling verzekerd tegen ongevallen  

• op de normale weg van huis naar school of omgekeerd; 

• tijdens alle schoolse activiteiten.  

Als je op weg van of naar de school een ongeval overkomt, moet je zo vlug mogelijk het 
leerlingensecretariaat verwittigen. Bij een ongeval tijdens de schoolactiviteiten (in of buiten 
de school) moet de begeleidende leerkracht hiervan onmiddellijk op de hoogte worden 
gebracht.  

Leerlingen die tijdens de lesuren of pauzes de school zonder toestemming verlaten, kunnen 
bij een eventueel ongeval de school niet aansprakelijk stellen. Enkel wie op het 
leerlingensecretariaat vooraf het register afgetekend heeft, is verzekerd. De verzekering dekt 
enkel lichamelijke schade, geen kleding of ander materiaal. Ook schade die leerlingen aan 
andere leerlingen toebrengen of aan hun materiaal, kan niet op de school verhaald worden. 

 

III. INSCHRIJVINGEN          

13 BELANGRIJK 

Je kan enkel worden ingeschreven als je ouders (*) het schoolreglement van GO! Atheneum 
Vijverbeek Asse, met inbegrip van het pedagogisch project en het intern schoolreglement, 
hebben ondertekend voor akkoord. 

Je verklaart je akkoord 

- door bij inschrijving de leerlingenfiche te ondertekenen; 

- door voor 10 september op een aangereikt formulier te verklaren en te ondertekenen dat 
het school- en intern reglement gelezen en aanvaard werd. Nieuwe inschrijvingen na 10 
september ondertekenen binnen de 10 dagen na inschrijving.  

De volledige regelgeving betreffende de inschrijvingen vind je in het schoolreglement van GO! 
Atheneum Vijverbeek Asse. 
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14 BEVESTIGING STUDIERICHTING 

Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen welke studierichting je zult volgen. 
Daardoor kunnen wij de klasgroepen beter indelen en het schooljaar optimaal voorbereiden 
en plannen. Dit dient bevestigd te worden ten laatste op 27 augustus 2019. Wie zijn 
studierichting niet bevestigt, verliest de voorrang op inschrijving tegenover nieuwe leerlingen 
die zich in de studierichting willen inschrijven.  

15 KEUZE LEVENSBESCHOUWING 

Nieuwe leerlingen hebben hun keuze gemaakt bij inschrijving en kunnen bijgevolg ten 
vroegste het volgend schooljaar hun keuze wijzigen. Andere leerlingen kunnen tot uiterlijk 30 
juni van het voorgaande schooljaar hun keuze wijzigen.  

Hiervoor geldt volgende procedure: 

a) Op het leerlingensecretariaat vraag je een nieuw keuzeformulier dat door je ouders (*) 
dient ondertekend te worden; 

c) De nieuwe godsdienstkeuze is pas officieel na het inleveren van het nieuwe keuzeformulier 
ten laatste op 30 juni. 

16 SCHOOLKOSTEN 

In oktober ontvangende ouders (*) een overzicht van de schoolkosten. Het schoolreglement 
ondertekenen voor akkoord impliceert ook het akkoord om de gemaakte schoolkosten te 
vereffenen voor het einde van het lopende schooljaar.  

Het overzicht van de schoolkosten wordt in september uitgedeeld. De schoolfactuur omvat het 
lesmateriaal (boeken, cursussen, tijdschriften), afdelingsgebonden kosten en pedagogische 
uitstappen. De afdelingskosten variëren naargelang de studierichting. Op het einde van het 
jaar wordt per leerling een afrekening gemaakt. Bij een overschot, wordt het bedrag terug 
gestort aan de diegene die de betaling in het begin van het schooljaar heeft uitgevoerd. Bij 
een tekort wordt er bij gevorderd.  

Extra muros activiteiten en pedagogische uitstappen tijdens de schoolweken zijn een 
verplichte activiteit; afwezigheid zonder wettiging wordt beschouwd als een ongewettigde 
afwezigheid. Bij ongewettigde afwezigheden worden de door de school gemaakte kosten 
aangerekend aan de leerling.   

We moedigen leerlingen aan tot deelname aan een GWP (meerdaagse extra muros activiteit) 
die doorgaat tijdens de lesweken. Ondertekenen van deelname aan de GWP houdt in dat het 
voorschot tegen de meegedeelde datum en het eindbedrag voor vertrek vereffend is. Bij niet 
voldoen, zal de school de leerling uitschrijven van deelname aan de GWP. De reeds gemaakte 
kosten door de school (reservatie bus, hotel,…) worden niet terug betaald.   
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Handboeken kan je via de school huren in de eerste schoolweek. Bij inschrijving of op het 
einde van het schooljaar ontvang je een boekenlijst. Werkboeken kan je bestellen en ophalen 
in de Standaard boekhandel.  

Aarzel niet om bij betalingsmoeilijkheden onmiddellijk contact op te nemen met de 
rekenkundige of de directie. Communicatie hierover leidt steeds tot een haalbare oplossing. 

 

IV. STUDIEREGLEMENT         

17 STUDIEBEGELEIDING 

17.1 DE KLASLERAAR 

Eén van je leraars vervult de taak van klasleraar. Een klasleraar volgt elke leerling van de 
eigen klas van zeer nabij. Bij die leraar kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met 
je vragen, je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie.  

17.2 DE BEGELEIDENDE KLASSENRAAD 

Op geregelde tijdstippen komt een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering 
geeft je klasleraar ruime informatie of toelichting over de prestatie van elke leerling van de 
eigen klas. Door bespreking van je studieresultaten, je leerhouding en je gedrag, zoekt men 
eventueel naar een passende individuele begeleiding en kan door de klasleraar met de 
vakleraar(s) een remediëring worden afgesproken. Soms is doorverwijzing naar het centrum 
voor leerlingenbegeleiding of een andere instantie noodzakelijk. 

17.3 DE LEERLINGBEGELEIDING  

Voor een gesprek over een persoonlijk probleem of problemen i.v.m. je functioneren kan je 
bij de leerlingenbegeleider terecht. Zij bemiddelen ook tussen leerlingen en leerkrachten en 
hebben regelmatig overleg met de pedagogisch coördinator en het centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB). De leerlingenbegeleider kan ook jou aanspreken als de school 
vindt dat er iets niet loopt zoals het hoort. 

17.4 DE MEDEWERKERS VAN HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING 

Medewerkers van het Centrum(CLB zijn aan de school verbonden en zijn regelmatig op 
Vijverbeek aanwezig. Ook bij hen kan je terecht met persoonlijke problemen of vragen in 
verband met schoolkeuze en studieoriëntatie. 
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18 BEGELEIDINGSPLAN  

Voor leerlingen die omwille van bijzondere omstandigheden, bv. een leer- en/of 
ontwikkelingsstoornis, het moeilijker hebben om te leren en studeren, kan de school een 
begeleidingsplan voorzien. Een begeleidingsplan bevat een aantal specifieke afspraken tussen 
de leerling en de school op het vlak van studiebegeleiding en ondersteuning. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan over: 

• het kunnen gebruik maken van bepaalde faciliteiten (bv. gebruik van een computer 
in bepaalde omstandigheden); 

• extra individuele begeleiding en/of ondersteuning; 

• het ontheffen of vrijstellen van algemeen geldende regels (bv. het anders 
doorrekenen van schrijffouten bij dyslectische leerlingen). Een begeleidingsplan legt 
ook de engagementen vast van de verschillende betrokkenen (leerling, ouder, school, 
externen, ...) Het al dan niet toekennen van een begeleidingsplan gebeurt op basis van 
de nood aan extra zorg van de leerling en de mogelijkheden van de school om op de 
zorgvraag te kunnen ingaan. Een diagnoseattest vormt hierbij een element dat mee in 
overweging genomen wordt. 

19 EVALUATIE  

19.1 EINDTOTAAL  

Het eindtotaal van het rapport in juni wordt als volgt samen gesteld.  

Graad- onderwijsvorm DW EX 1 EX 2 
2de graad ASO- TSO 50% 20% 30% 
2de graad BSO 60% 20% 20% 
3de graad ASO- TSO 40% 20% 40% 
3de graad BSO 50% 25% 25% 

Tenzij afwezigheden gewettigd zijn, moet een leerling een minimum percentage aan evaluaties 
afgelegd hebben, om aan het einde van het schooljaar te slagen:  

- voor elk examen: 100%  
- voor elk DW-rapport: 80%  

Zelfs wanneer de evaluatie niet representatief is, kan de klassenraad tijdens de deliberatie 
toch nog oordelen om een leerling te laten slagen.  

Wanneer leerlingen op onze school tijdens het schooljaar van studierichting veranderen binnen 
eenzelfde onderwijsvorm, worden punten voor algemene vakken meegenomen.  
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Wanneer leerlingen van een andere school tijdens het schooljaar instromen, worden de 
resultaten van de vorige school niet meegenomen.  

19.2 DAGELIJKS WERK 

De evaluatie van je dagelijks werk omvat de beoordeling van je klastaken, je persoonlijk werk, 
de resultaten van je toetsen en je vakattitude. Deze evaluatie verstrekt de leraar informatie 
over bepaalde aspecten van je studievorderingen en ontwikkeling. Je kan betrokken worden 
bij de planning van de taken en toetsen, maar de leraar kan ook onaangekondigd in elke les 
leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. Volgende afspraken worden 
gehanteerd m.b.t. taken en toetsen: 

- Van leerlingen wordt verwacht dat ze dagelijks smartschoolberichten en de 
smartschoolagenda nakijken. Indien leerkrachten leermateriaal voor hun vak op 
smartschool plaatsen, wordt verwacht dat leerlingen hier gebruik van maken bij het 
studeren.  

- Een aangekondigde taak of toets wordt ten laatste de dag ervoor om 16u30 ingevoerd 
in de smartschoolagenda (en bij voorkeur ook mondeling aangekondigd tijdens de les)  

- Er wordt steeds rekening gehouden met andere taken en toetsen in de agenda. 
Wanneer er al drie evaluaties (taken + toetsen) gepland staan voor een bepaalde klas, 
kan er geen bijkomende toets of taak ingepland worden. 

- Grote toetsen worden minstens 2 schooldagen op voorhand gecommuniceerd.  

Afwezigheid bij een toets of klastaak 

• Als de afwezigheid gewettigd is met een correct attest, kan de leerling de eigen 
toets of taak inhalen op woensdagmiddag tijdens het inhaalmoment (5de lesuur- 
studiezaal). De betrokken leerkracht verwittigt de leerling via een 
smartschoolbericht wanneer de klastaak of toets wordt ingehaald. Een leerling haalt 
maximum 2 inhaaltoetsen in op één woensdag. Enkel indien een leerling door 
langere afwezigheid veel toetsen moet inhalen, worden afspraken gemaakt met de 
vakleerkrachten om de inhaaltoetsen te spreiden over andere momenten (bijv.: 
middagpauze).  

• Als de afwezigheid ongewettigd is, krijgt de leerling voor de betrokken toets of taak 
de score ‘ongewettigd afwezig (O)’. Indien een leerling minder dan 80% van de 
DW-evaluaties heeft afgelegd door ongewettigde afwezigheid, dan zijn de 
resultaten niet representatief. De leerling krijgt dan geen cijfer op het rapport voor 
die periode. De leerkracht vermeldt dan in het rapportcommentaar: “geen 
representatieve evaluatie mogelijk bij gebrek aan voldoende evaluaties”. Een 
leerkracht kan tijdens een les wanneer je terug aanwezig bent de taak of toets aan 
je voorleggen om te vermijden dat er geen evaluatie voor dat vak op het rapport 
van het dagelijks werk staat. Bij ongewettigde afwezigheid heb je als leerling geen 
recht op een inhaaltoets (op woensdag).  
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Niet tijdig indienen van een taak 

• Als de taak niet tijdig kon ingediend worden door een correct gewettigde 
afwezigheid, kan de leerling de eigen taak in overleg met de leerkracht op een later 
tijdstip indienen.   

• Als de taak niet tijdig werd ingediend, krijgt de leerling voor de betrokken taak de 
score ‘ongewettigd afwezig (O)’. Indien je op meer dan 20% van de taken of 
toetsen de score ‘afwezig’ krijgt, dan krijg je voor dat bepaalde vak geen punt op 
de betrokken periode van het dagelijks werk. Een leerkracht kan ook tijdens een 
les wanneer je terug aanwezig bent de taak aan je voorleggen.  

19.3 EXAMENS 

Het examen is een belangrijk evaluatiemiddel. Je mag verwachten dat je leerkrachten een 
evenwichtig en betrouwbaar examen opstellen en dat ze je werk eerlijk verbeteren. Wij 
verwachten dat je eerlijk bent bij het oplossen van je examens. Een examen waar bedrog 
gepleegd wordt, is ongeldig en kan geen basis vormen om te slagen. Elke afwezigheid tijdens 
een examen moet worden gewettigd met een medisch attest. Dit geldt ook voor examens die 
plaats vinden buiten de examenperiode. Als je afwezig zal zijn, volg je volgende procedure:  

a) Verwittig het leerlingensecretariaat telefonisch vóór 08u20 's morgens; Als je 's middags 
examen aflegt, verwittig je de school vóór 12u50 de dag zelf. 

b) Lever onmiddellijk als je terug op school komt je medisch attest in. Indien je het verzuimt 
om een medisch attest (tijdig) in te leveren , word je onverbiddelijk als ongewettigd afwezig 
geregistreerd met een ‘ongewettigd afwezig’ voor het aldus gemiste examen als rechtstreeks 
gevolg. De gemiste examens kunnen al dan niet worden ingehaald in samenspraak met de 
directie en de vakleerkracht. 

 

EXAMENREGLEMENT:  

a) Je wacht voor de deur van het lokaal waar je examen wordt afgenomen (zie 
examenrooster).  

b) Je jas leg je samen met je boekentas, smartphone, notities e.d. vooraan in het lokaal. 
Petten e.d. zet je af en leg je eveneens vooraan bij je andere spullen. 

c) Omdat een smartphone (+ smartwatch) een uitstekend hulpmiddel is om antwoorden uit 
te wisselen, mag je die niet bij je hebben tijdens het oplossen van de examens! (Afzetten en 
in je boekentas vooraan leggen). Je mag je smartphone (-watch) dus niet als rekenmachine 
gebruiken. 

d) Je gaat op de voor jou voorziene plaats zitten. 
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e) Enkel potlood, pen, meetlat, gom en de op de examenopgave vermelde hulpmiddelen (bv. 
rekenmachine, woordenboek, atlas) mogen op de lessenaar liggen. Doorgeven van materiaal 
is niet toegestaan. Een klein flesje water met schroefdop is toegelaten. 

f) Je krijgt de examenopgaven en eventueel blanco schrijfbladen ('kladbladen'). Op elk 
invulblad en elk blanco blad noteer je je naam (ook op de 'kladbladen'!); daarna laat je die 
paraferen. Je geeft ze samen met je examenpakketje af. 

g) Vanaf 10u20 mag je de school verlaten na afloop van het examen op voorwaarde dat de 
vakleerkracht in de klas is langs geweest voor aanvullende informatie. Je moet wel minstens 
50 minuten in de klas blijven. Je tekent het logboek af voor vertrek en noteert het tijdstip van 
vertrek. Je verlaat na afloop van het examen onmiddellijk het schoolgebouw en blijft niet in 
de gangen rondhangen, zodat het rustig blijft voor de leerlingen die nog aan hun examen 
werken. Als je op het schooldomein blijft wachten, word je vriendelijk verzocht geen lawaai te 
maken (geen balsporten of muziek). 

h) Naar het toilet gaan tijdens het examen kan enkel onder begeleiding van een toeziende 
leerkracht; 

j) In de voormiddag mag je tot 12u30 werken, in de namiddag tot 16u30; 

k) Bij bedrog met onweerlegbare bewijzen (bijv. een spiekbriefje) geef je je examenbladen 
onmiddellijk af. Als er twijfel is (bijv. praten) noteert de toeziende leerkracht op je examenblad 
een duidelijke eerste en laatste waarschuwing. Bij een tweede opmerking geef je je 
antwoorden onmiddellijk af. In beide gevallen word je naar de directie verwezen. De 
klassenraad beslist over de gevolgen; 

l) Ouders(*) en leerlingen hebben inzagerecht in de examenkopij. Je kan je persoonlijke 
examenkopij inkijken en toelichting krijgen van de betrokken vakleerkracht.  

19.4 GROTE (EIND)OPDRACHTEN 

Naast de permanente evaluatie en de examens word je als leerling in de eindjaren van het 
TSO en BSO ook beoordeeld op een geïntegreerde proef (GIP), een bijzondere proef waarbij 
praktische vakken en sommige algemene vakken in een globale opgave vervat zitten. Voor de 
start van de geïntegreerde proef krijgt de leerling een informatiebundel.  

Binnen ASO valt een opdracht OC (onderzoekscompetentie) onder een grote opdracht. Deze 
opdracht toetst andere leerplandoelen die via andere toetsen of taken en het examen niet 
getoetst worden. Voor de start van het OC krijgt de leerling een aparte OC bundel.  

Een onvoldoende voor een GIP of een OC leidt tot een uitgestelde beslissing, ook al is de 
leerling rekenkundig geslaagd door het optellen van de resultaten voor permanente evaluatie, 
examen en grote opdracht.  

 



Pagina 18 van 18 
 

19.5 Remediërende opdracht 

Remediëring bestaat herhalingstaken en ook uit ondersteuning met studiemethodiek, plannen, 
taalondersteuning, studiehouding…. Het al dan niet maken van remediëringsopdrachten of het 
volgen van remediëringstrajecten kan in overweging worden genomen bij de deliberatie aan 
het einde van het schooljaar.  

 


