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Gegevens van de school

Hotelschool “Ter Duinen”

Voorzitter Inrichtende Macht

Houtsaegerlaan 40

De Heer P. Coucke

8670 Koksijde

Houtsaegerlaan 40
8670 Koksijde

Tel.: 058 51 11 98
Fax: 058 51 96 04
e-mail: info@hotelschoolkoksijde.be
website: www.hotelschoolkoksijde.be
Bij afwezigheid van directeur Peter Verbeke wordt de directie waargenomen door de internaatbeheerder A.
Stroobant.

1. Pedagogisch project
Elke medewerker wil jonge mensen
 leerlinggericht opleiden tot toegewijde vaklui;
 vormen tot evenwichtige persoonlijkheden;
 christelijk-maatschappelijke en culturele waarden bijbrengen;
 voorbereiden op de kunst van het gastheerschap;
 opvoeden in een sfeer van hartelijke discipline.
Elke medewerker wil samen met ‘Ter Duinen’
 duurzame kwaliteitszorg en uitstraling nastreven;
 werken aan een financieel gezonde structuur;
 blijven leren en groeien;
 denken en handelen in team.

Peter Verbeke
Directeur
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2. Organogram
voorzitter: P. Coucke

Algemene vergadering
Raad van bestuur
directeur: P. Verbeke

INTERNAAT

THEORIE

beheerders
A. Stroobant
Hotelschool
I. Haest
Zevensprong

Algemeen coördinator
C. Vandekerckhove
Pedagogisch coördinator
E. Henderyckx

INRICHTENDE MACHT

OPVOEDERS
Mijn
Kijkuit
Zand
Korrel
Zevensprong

LERAREN
algemene vakken
technische vakken

Interne dienst preventie en
bescherming op het werk
preventieadviseur: N. Demaree

PRAKTIJK

ADMINISTRATIE

technische adviseur coördinator
technisch adviseurs
K. Hardeman
F. Malbrancke
O. Willaert
V. Vermeulen

LERAREN
praktijkvakken

Externe dienst preventie en
bescherming op het werk
arbeidsgeneesheer: G. Cogghe

secretariaat
B. Calcoen

ONDERHOUD
B. Calcoen

rotariaat
receptie
dagopvoeder K. Danneel
M. Mutton

TECHNISCHE
DIENST
N. Demarée

boekhouding
K. Lehouck

STAGE
A. Grange
F. Malbrancke

LEERLINGENBEGELEIDING
leerlingenbegeleider
A. Stroobant
K. Hardeman
V. Vanneste (CLB)
E. Henderyckx
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3. Onderwijsaanbod
Se-n-Se

7HO

7DR

6 HT

7GB

7GT

6 RK

3de graad
5 HT

5 RK

4 HT

4 RK

3 HT

3 RK

2de graad

HT:

Technisch secundair onderwijs hotel

RK:

Beroeps secundair onderwijs restaurant en keuken

7 DR:

7de specialisatiejaar restaurantbedrijf en drankenkennis

7 HO:

7de specialisatiejaar hotelonthaal

7 GB:

7de specialisatiejaar gastronomie RK

7 GT:

7de specialisatiejaar gastronomie HT

Se-n-Se: 7de specialisatiejaar hotelbeheer
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4. Interne beroepscommissie en
participatieorganen
4.1. Interne beroepscommissie
Bij samenkomst van de interne beroepscommissie worden steeds 3 leden buiten de school en 3 leden uit de
school opgeroepen.

4.1.1. Interne beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen de definitieve uitsluiting
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen
Samenstelling:
Leden niet verbonden aan de school:
1. Dhr. W. Broucke
2. Dhr. D. Dawyndt
3. Dhr. R. Menu
Plaatsvervanger voor deze leden: Dhr. G. Dequeecker en Mevr. R. Deventer
Leden verbonden aan de school:
4. Lid van de Raad van Bestuur
5. Dhr. A. Stroobant
6. Leerlingenbegeleiding
Plaatsvervanger voor deze leden: Mevr. E. Henderyckx en C. Vandekerckhove

4.1.2. Interne beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C
In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen
ofwel een andere beslissing nemen.
Samenstelling:
Leden niet verbonden aan de school:
1. Dhr. D. Dawyndt
2. Dhr. D. Joye
3. Dhr. K. Ringoot
Plaatsvervangers: Dhr. W. Vandeplassche, dhr. R. Tanghe
Leden verbonden aan de school
4. Dhr. P. Verbeke
5. Dhr. A. Stroobant
6. Mevr. F. Boxoen
Plaatsvervanger voor deze leden: Mevr. E. Henderyckx en C. Vandekerckhove
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4.2. Schoolraad
In dit orgaan krijgen personeelsleden, ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks
onderwijsgebeuren van de school, waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt.
Samenstelling: Directeur:

Dhr. P. Verbeke

Ouders:

Dhr. D. Huyghebaert, Mevr. V. Desmet

Personeel:

Mevr. C. Vandekerckhove (voorzitter)
de Heren S. Vanheste en J. Lambert

Leerlingen:

3 leerlingen uit de leerlingenraad

Lokale gemeenschap:

Mevr. C. Bostoen
Dhr. R. Tanghe
Dhr. J.-P. Vandeputte

4.3. Leerlingenraad
In dit orgaan kunnen leerlingen helpen meedenken en meewerken aan het dagelijkse school- en
internaatsgebeuren.
Samenstelling:

verkozen leerlingen
vertegenwoordiger(s) van het personeel

4.4. Pedagogische raad
De pedagogische raad is een raad van leraren en opvoeders met als voorzitter Dhr. Jean Pierre Lambert

4.5. Ouderraad
De ouderraad is een raad van ouders met als voorzitter Mevr. V. Desmet
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5. Klare afspraken en regels
5.1. 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 breng je volgende documenten binnen op het secretariaat:
 het getuigschrift (of een fotokopie ervan) van de eerste graad of, indien je dit niet hebt behaald,
het bewijs van het gevolgde leerjaar;
 je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft en je rijksregisternummer;
 een medisch attest dat je vrij bent van besmettelijke ziektes door je huisarts uitgeschreven met
het oog op het hanteren van levensmiddelen.
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 corrigeren.
Voor de leerlingbegeleiding verwerken we gegevens met de computer. Jij en je ouders kunnen ook zelf
gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg over die
gegevens.. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan opvragen. Dit kan door schriftelijk contact
op te nemen met de directeur. De kosten bedragen € 0,5 per blad. We kunnen geen gegevens doorgeven
die betrekking hebben op medeleerlingen. In elk geval zal de school privacygevoelige informatie van de
leerling enkel aan de ouders doorgeven, met medeweten van de leerling. Vanaf de leeftijd van 12 jaar
oefenen de ouders in principe niet de privacy rechten van de leerling uit zonder diens toestemming. Dat
betekent dat de school in bepaalde situaties een afweging zal moeten maken in het belang van de leerling.
Van sommige leerlingen verwerkt de school bovendien enkele medische gegevens. Dit mag uitsluitend met
de schriftelijke toestemming van de betrokken leerling of hun ouders. De bedoeling is de school in staat te
stellen risicosituaties te voorkomen en gepast op te treden als deze leerlingen gevaar lopen. De verwerking
van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register. Je kan dit register raadplegen bij de commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de
instemming van de andere ouder.
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent dat u
uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Buitenlandse leerlingen en leerlingen
uit Wallonië die voor het eerst in het voltijds Nederlandstalig onderwijs instromen worden onderworpen
aan een Nederlandse taaltest.
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Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je verandert,
zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe
school doorgeven. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen
informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht
om een kopie van 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 dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een
andere school laten weten.

5.1.1. Inschrijvingen
Vanaf het schooljaar 2013 – 2014 geldt de volledige toepassing van het inschrijvingsrecht en de
aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs zoals wettelijk voorzien en toegelicht in de omzendbrief
SO/2012/01.
Voor de scholen van onze scholengemeenschap zijn de veranderingen m.b.t. het inschrijven van leerlingen
eerder beperkt omdat we niet tot een lokaal overlegplatform behoren en dus niet hoeven te werken met
contingenten. We werken wel met een aantal capaciteiten, dat wil zeggen dat voor een aantal
studierichtingen een maximum aantal leerlingen kan worden toegelaten. Neem dus tijdig informatie in de
school.
Inschrijvingen van leerlingen vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad kan vanaf 15 april 2013.
Wie in “Ter Duinen “ school wil lopen moet zich als intern inschrijven. Slechts in enkele gevallen kan je als
half-intern ingeschreven worden. Dit kan als:
 je bent gedomicilieerd in Koksijde en je woont samen met je ouders op dat adres
 je woont met je ouders binnen een straal van 10 kilometer van de school
 je bent als leerling ingeschreven in een 7de specialisatiejaar
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel
als:
 je zelf onze school of internaat verlaat
 je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school of internaat wordt gestuurd
 een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is
om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou,
je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende
schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien
 je ondanks begeleiding blijft spijbelen

5.1.2. Betaling van de schoolrekening
Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.
Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus
niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je als ouders het niet eens zijn over het
betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die
rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige saldo verschuldigd, ongeacht de
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
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Bij weigering om de schoolrekening te betalen zal de school en internaat overgaan tot het versturen van
een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het
bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet.
De Raad van Bestuur nam éénparig volgende beslissing:
Bij het niet betalen van de schoolrekeningen zal aan leerlingen die minstens 18 jaar zijn een
schuldbekentenis ter ondertekening voorgelegd worden.
Ouders die een spreiding wensen van de schoolrekening kunnen terecht bij de directeur.
Elke reeds ingeschreven leerling moet eveneens het schoolreglement goedkeuren en heeft recht op een
gedrukt exemplaar.

5.2. Afwezigheden
Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni en tijdens de
stageperiode, deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarvoor je bent ingeschreven (ook extramurosactiviteiten). De vrije dagen vind je in de schoolkalender. Leerlingen kunnen nooit vroeger met
vakantie vertrekken of na vakantie later op school aankomen. Bezinningsdagen, studie-uitstappen,
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. Indien je om een
ernstige reden aan een van deze activiteiten niet kan deelnemen, bespreek je dit vooraf met de
verantwoordelijke voor deze activiteit. In het kader van de opleiding kan tijdens 3 verschillende weekends
een beroep gedaan worden op de leerlingen. Via uw smartschoolaccount in de map afwezigheden, kan u de
afwezigheden van uw kind volgen.
De onderwijsreglementering staat slechts afwezigheden toe om volgende redenen:
 een ziekte of ongeval;
 de begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis
inwoont;
 een oproeping of dagvaarding door een rechtbank;
 overmacht waardoor de school niet bereikbaar is (wateroverlast, …);
 omdat de school in sommige omstandigheden (staking; …) niet in leerlingenopvang kan voorzien;
 omdat je onderworpen bent aan een maatregel, opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg
of jeugdbescherming (plaatsing in een instelling door de jeugdrechter, … );
 omdat je proeven moet afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 omdat je een preventieve schorsing hebt gekregen, of tijdelijk of definitief werd uitgesloten (zie
orde- en tuchtreglement).

Er zijn bijzondere regels voor:
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Topsporters:
Als je een topsportstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een
aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere
activiteiten die aansluiten bij je discipline.
Moslims en joodse leerlingen:
Wanneer je ouders vooraf melden dat je zal deelnemen aan het beleven van een van de
volgende feestdagen, heb je vrij:
- voor moslims: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
- voor Joodse leerlingen: het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het
Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), het Paasfeest (4 dagen), het
Feest van Esther (1 dag), het Wekenfeest (2 dagen) en de Kleine Verzoendag (1 dag);
- voor orthodoxe leerlingen: het kerstfeest (2 dagen voor de jaren waarin het orthodoxe
kerstfeest niet samenvalt met het katholieke kerstfeest), paasmaandag, Hemelvaart (1 dag)
en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het
katholieke paasfeest.
Leden van de Vlaamse scholierenkoepel vzw:
Zij kunnen deelnemen aan activiteiten verbonden aan hun lidmaatschap.
Leerlingen van de 7e specialisatiejaren
Wanneer door afwezigheid van de leraar de lessen bij de aanvang of het einde van de dag
wegvallen, wordt er geen vervanging voorzien. De leerlingen zijn op die momenten vrij.
Andere afwezigheden moet je in principe steeds vooraf bespreken met de directeur of dhr. Stroobant. Hij
gaat na of deze afwezigheden reglementair mogelijk zijn en hij beslist of hij ze al dan niet aanvaardt. Wij
denken aan afwezigheden wegens:
 persoonlijke redenen (max. 10 halve lesdagen);
 een huwelijksplechtigheid of begrafenis van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont;
 het overlijden van een van je ouders, een broer of zus, een van je grootouders, iemand die bij jou
thuis inwoont;
 je selectie door een erkende federatie voor deelname aan een culturele of – behalve voor
topsporters – een sportmanifestatie (max. 10 halve lesdagen).
Nogmaals: je hebt geen recht op deze afwezigheden. De directeur beslist hierover.
Een algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent.
Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn afgevaardigde, dan
wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo snel mogelijk
mee.

Voor elke afwezigheid moet uiteindelijk een schriftelijk bewijs kunnen worden voorgelegd. Dit bewijsstuk
moet worden bezorgd aan dhr. Stroobant, B. Calcoen of K. Bonjé. De wettiging gebeurt wanneer je terug op
school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek zijn, dan moet je het attest onmiddellijk
aan dhr. Stroobant, B. Calcoen of K. Bonjé bezorgen.
Onwettig afwezig zijn op school, bij toetsen of taken wordt gelijkgesteld met fraude. Wie ongewettigde
afwezigheden blijft opstapelen wordt besproken in een begeleidende klassenraad wat kan leiden tot een
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definitieve uitsluiting. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen mag een leerling niet meer dan
29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden
terugbetaald.
Voor afwezigheden om medische redenen bestaan vaste regels:
 een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens ziekte
van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen. Je brengt gewoon een ondertekende en
gedateerde verklaring van je ouders binnen;
 een medisch attest is wel nodig bij langdurig en/of veelvuldig schoolverlet:
o

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 zitten;

o

wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische
redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;

o

een medisch attest is slechts rechtsgeldig indien het is uitgereikt door een arts, een
geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist. In uitzonderlijke omstandigheden is
ook een attest van een tandarts, de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een
erkend labo geldig. Alle consultaties moeten in de mate van het mogelijke buiten de lesuren
plaatsvinden;

o

indien 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. De leerkracht kan dan bepalen
wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, zul je een
vervangtaak krijgen. Deze taak wordt geëvalueerd en opgenomen in de eindbeoordeling.

o

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



je moet steeds een medisch attest afgeven als je ziek wordt tijdens de examens, extramurosactiviteiten of tijdens de stageperiode. Tijdens de stageperiode stuur je onmiddellijk door naar
de stagebegeleider dhr. Malbrancke.



wie ziek wordt de dag voor de examens, sportdag of extra-murosactiviteit moet dit staven met een
doktersbewijs.



als je zwanger bent heb je recht op moederschapsverlof. Dat is maximaal één week gewettigde
afwezigheid voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De
schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens deze afwezigheid kom je in aanmerking voor
tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs.



wij aanvaarden geen medisch attest indien:
o

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

o

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

o

begin- of einddatum zijn vervalst

o

het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de
ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden….
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We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.
Als je om voor het even welke reden aan een overhoring, klastaak of persoonlijk werk niet kan deelnemen,
kun je verplicht worden dit op vrijdag na de lessen te maken.
Kun je wegens een geldige reden niet deelnemen aan een of meer proefwerken, dan moet je de
pedagogische coördinator hiervan op de hoogte brengen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij/zij - in
samenspraak met de klassenraad - of je de niet afgelegde examens moet inhalen. Hij/zij beslist ook hoe en
wanneer je deze moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

5.2.1 Een aangepast leerprogramma
5.2.1.1. Specifieke onderwijsbehoeften

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke
onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke
of zintuigelijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je
situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen
op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal
afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan bv. gaan om extra
hulpmiddelen ( bv. dyslexiesoftware ) of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het
lesprogramma… We werken hiervoor samen met het CLB.

5.2.1.2. (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.
Een aangepast leerprogramma kan enkel in de volgende gevallen:
 wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting
 wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je de overgang maakt vanuit het
buitenland of het Franstalig onderwijs
 wanneer je moet overzitten

5.2.1.3. Tijdelijk onderwijs aan huis
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb
je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur
les krijgt thuis. In overleg met je ouders beslist de klassenraad in welke vakken.
Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige
kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school
komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen.
Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH.
Als je van TOAH gebruik wilt maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en
voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar dat je wel
onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de
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week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden. Indien de oorspronkelijk voorziene
afwezigheid verlengd wordt, moeten de ouders een nieuwe schriftelijke aanvraag indienen.

5.2.1.4. Synchroon internetonderwijs
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon
internetonderwijs 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 kan je steeds terecht bij de
pedagogisch coördinator. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

5.2.1.5. Spreiding van het lesprogramma

Soms kan de klassenraad je toestaan om het lessenprogramma over twee schooljaren, of het programma
van een graad over drie schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van
het lessenprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar deze spreiding is
niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en
zal je tussentijds evalueren.
Indien uitzonderlijk blijkt dat zelfs twee schooljaren niet volstaan om het lessenprogramma af te werken,
kan de delibererende klassenraad beslissen om de leerling te laten overzitten.

5.2.1.6. Vrijstelling van vakken
Als je wegens ziekte, ongeval 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 lessenprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van
het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen 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.
Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen dat je niet gevolgde lesuren
praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij
beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen.
Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren
worden. Blijf echter niet zomaar weg uit de school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden,
samen met het CLB, weer bovenop helpen. Bij onze begeleidingsinspanning rekenen wij op jouw positieve
ingesteldheid.
Indien je niet positief inspeelt op onze begeleidingsinspanningen - je blijft spijbelen of bent zelfs spoorloos , dan kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven en/of om je dossier als zorgwekkend door te
spelen naar het departement Onderwijs.
Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen melden je ouders dit onmiddellijk aan
de directeur of zijn afgevaardigde.

13

5.2.2. Centrum voor leerlingenbegeleiding
1. Contactgegevens en bijkomende info
Vrij CLB Veurne-Diksmuide-Westkust
Oude beestenmarkt 6, 8630 Veurne
Tel: 058/311614
Email: veurne@vclb-veurne.be
Elke dag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30
Op maandag zijn we open tot 18u
Meer weten?
o

www.ond.vlaanderen.be/clb

o

www.vclb-koepel.be

2. Het CLB-team van de school

Ilse Moncarey

Arts

Lieselotte Govaere

verpleegkundige

Valérie Vanneste

maatschappelijk werker

Jan Seys

directeur

directeur@vclb-veurne.be

Per uitzondering kunnen omwille van specifieke deskundigheden andere CLB-medewerkers ingeschakeld
worden.
3. Wat doet het CLB?
Naar leerlingen en ouders toe onderscheiden we twee luiken in onze werking, nl. een verplicht aanbod en
een leerlingenaanbod. Daarnaast speelt het CLB ook een rol in schoolondersteuning.
 Het verplicht aanbod
Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen.
In het eerste en derde jaar gebeuren medische onderzoeken op het CLB.
Deze worden algemene consulten genoemd. Tijdens deze onderzoeken worden een aantal elementen uit
de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan.
In de aanloop van deze medische onderzoeken zal je een brief krijgen met meer uitleg en een vragenlijst
om in te vullen.
Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen).
Tot slot behoren ook de maatregelen in het geval van besmettelijke ziekten (ook profylactische
maatregelen genoemd) tot het verplichte luik van het CLB-aanbod.
Zowel de medische onderzoeken, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de
profylactische maatregelen kunnen in principe niet door de leerling of zijn ouders worden geweigerd.
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 Het leerlingenaanbod
Het CLB werkt vooral ten behoeve van individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden op
problemen binnen de vier volgende begeleidingsdomeinen. We geven telkens enkele voorbeelden.
o

Leren en studeren: vb. problemen met aandacht of werkhouding, bij leerproblemen (dyslexie,
dyscalculie,…)

o

Onderwijsloopbaan: vb. studiekeuze, info over het onderwijslandschap…

o

Gezondheid: vb. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit…

o

Welbevinden: vb. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen
over zelfbeeld,…

In onze activiteiten zullen we de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te
gaan welke stappen we kunnen zetten. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een
vragenlijst, enz.
4. Hoe werkt het CLB?
Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouders, leerlingen als de school kunnen het CLB om
hulp vragen. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders en leerling. Dit gebeurt via een folder
die minstens meegegeven wordt aan de leerlingen van het eerste jaar, nieuwe leerlingen en bij elke
begeleiding die wordt opgestart.
Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Als een
leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van
die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander
CLB valt.
5. Ouders, CLB en school
Als zich op school of in de klas een (vermoeden van een) probleem voordoet, kan het gebeuren dat de
school informatie inwint bij het CLB voor tips of over mogelijke verklaringen. Hierbij kunnen ook gegevens
uit het CLB-dossier van jou als leerling doorgegeven worden aan school. Het betreft echter alleen die
gegevens die belangrijk kunnen zijn voor het functioneren in de klas.
Elke verdere stap die het CLB zet, zal pas gebeuren nadat jullie ingelicht zijn en toestemming hebben
gegeven. Het CLB heeft ook recht op relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is
(vb. leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school recht heeft op de relevante informatie
over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie
rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
6. Een multidisciplinair CLB-dossier
Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en medische
gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn.
Als de leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB.
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Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.
Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Er wordt hierbij een wachttijd van 10
dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als leerling verzet aantekenen tegen het doorgeven van
de sociale en psychologische (niet-verplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de
overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens,
gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan.
Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB.
Indien je verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met
een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het
laatste contact.
7. Kinderrechten en ouderrechten
Aan kinderen (en hun ouders) worden binnen de jeugdhulp verschillende rechten toegekend. In de CLBcontext zijn de belangrijkste hieronder verwoord.
 Als de school aan het CLB vraagt om leerlingen te begeleiden, zal het CLB slechts de begeleiding
opnemen indien de leerling vanaf 12 jaar hiermee instemt.
 De handelingsbekwame leerling vanaf 12 jaar kan CLB-begeleiding weigeren.
 Als handelingsbekwame leerlingen vanaf 12 jaar bezwaren hebben tegen een arts van het CLB,
dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dit geval zijn de kosten ten laste van
de ouders. Bij weigering van de schoolarts en/of een andere teamlid moet dit schriftelijk en
gemotiveerd ingediend worden bij de directeur van het CLB.
 Handelingsbekwame leerlingen vanaf 12 jaar kunnen inzage krijgen in het dossier.
 Handelingsbekwame leerlingen krijgen inspraak bij het uittekenen van het begeleidingsaanbod.
Voor meer informatie over kinderrechten verwijzen we naar www.kinderrechten.be

5.3. Veiligheid en gezondheid op school
5.3.1. Veiligheid
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. Zij treft dan
ook de nodige maatregelen met betrekking tot brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij zorgt
voor veilige elektrische installaties en voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt voor zich dat je deze
inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. De school doet
inspanningen om defecten en storingen te vermijden of op te sporen. Het is echter ieders taak om deze te
signaleren. De school dient ook heel wat te doen voor de naleving van de milieuvoorschriften en iedereen
is erbij gebaat dat alle personen op school milieubewust leven. Het afvalbeleid van de school is immers niet
enkel gericht op de naleving van deze voorschriften, maar ook op het scheppen van een milieu waarin het
aangenaam is om te leven en te werken. Er is camerabewaking op de school aanwezig.
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5.3.2. Visie op middelengebruik
We zijn een eigentijdse school die traditie koppelt aan een open visie op de toekomst. We vormen sterke
praktijkmensen en persoonlijkheden die bereid zijn te vernieuwen, kunnen samenwerken en
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun medewerkers.
Middelengebruik is nooit veraf in horeca. De school wil de jonge mensen helpen om hiermee om te gaan en
op een bewuste manier keuzes te maken. Roken en het gebruik van alcohol wordt vanaf de leeftijd van 16
jaar in beperkte mate toegelaten. Het leren proeven van alcoholische dranken maakt deel uit van de
opleiding. We streven er naar de jongeren bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van deze legale
genotsmiddelen.
Het op school gebruiken, bij zich hebben of verhandelen van illegale middelen beschouwen we als
problematisch. Druggebruik kan een negatieve invloed hebben op het leren, op de ontwikkeling en het
welzijn van de jongere en is niet verantwoord in een omgeving waar minderjarigen leven.
Met ons drugbeleid op school willen we kansen en ondersteuning bieden aan leerlingen zodat hun
ontwikkeling en welzijn niet bedreigd wordt door middelengebruik. Daarom willen we:
-

Duidelijke regels en procedures aanbieden om duidelijkheid te scheppen, consequent te handelen
en een norm te stellen.
Begeleiding helpen realiseren voor leerlingen met problemen door middelengebruik.
Preventieve en educatieve initiatieven aan de leerlingen aanbieden, afgestemd op hun leeftijd.

Om het met een slogan te zeggen: HK is zorgzaam voor een gebruiker, hard voor een dealer

5.3.2.1. Tabak
a. regels

Het bezit van tabak of sigaretten is niet toegelaten bij leerlingen van de 2de graad.
Roken is toegelaten in de 3de graad vanaf 18.30 uur ’s avonds tot bedtijd in bepaalde zones van het
domein (rookzone aan de kijkuit – rookzone aan de poppit). Het gebruik van roltabak is niet toegelaten.
Voor buitenschoolse activiteiten gelden dezelfde regels.
Elektronische sigaretten vallen onder de rookwetgeving. Het is dus ook niet toegelaten om een dergelijk
genotsmiddel in de gebouwen te gebruiken.
b. procedures
- roken buiten de voorziene periode of buiten de rookzone: standaardstraf (2 uren nablijven)
- meerdere overtredingen binnen dezelfde week: 1 dag schorsing uit de lessen (taken van dienstbetoon
uitvoeren op school of je wordt naar huis gestuurd). De vervoerskosten zijn ten laste van de leerling
- roken op de kamer of in een gebouw: attitudecontract + schorsing van 3 dagen
- tabak of sigaretten bezitten in de 2de graad: rookgerei wordt in beslag genomen
- ouders worden verwittigd met een nota in de schoolagenda. Als de leerling een attitudecontract krijgt,
worden de ouders gebeld en wordt het attitudecontract met een begeleidend schrijven aangetekend
verstuurd.

5.3.2.2. Alcohol
a. regels

Het gebruik van alcoholische dranken is volledig verboden voor leerlingen van de 2de graad.
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Leerlingen van de 3de graad krijgen in het cafeetje van de school of op een uitstap met het internaat soms
de gelegenheid om 1-2 alcoholische consumpties te gebruiken. Zij mogen hun drankje niet mee naar buiten
nemen of meenemen op het internaat. Het gebruik van sterke drank is volledig verboden.
In de restaurants van de school (met uitzondering van het zelfbedieningsrestaurant) kunnen leerlingen van
de 3de graad bij de maaltijd een beperkte hoeveelheid wijn bestellen.
In de lessen drankenkennis bij leerlingen uit de 3de graad worden alcoholische dranken geproefd.
De aanwezigheid van lege of volle wijnflessen, bierblikken,… op de internaatskamer is niet toegelaten.
Leerlingen die om een of andere reden (bijv. degustatie) alcoholische drank bij zich hebben, geven die aan
de opvoeder in bewaring.
b. procedures
- alcoholische dranken en lege verpakkingen op de internaatskamer worden in beslag genomen;
- leerlingen die onder invloed van alcohol aankomen op school of les volgen, worden op hun gedrag
aangesproken en gesanctioneerd en hun ouders worden ingelicht;
- op meerdaagse uitstappen kan de bagage van de leerlingen gecontroleerd worden op de aanwezigheid
van alcohol. De school eigent zich het recht toe om een dergelijke preventieve maatregel te nemen. Deze
maatregel wordt vooraf aan de leerlingen meegedeeld;
- bij gevolgen van overmatig drankgebruik (luidruchtig, onbeheerst gedrag, braken,…) volgt een sanctie
waarbij het drankgebruik in de context van school en internaat voor een welbepaalde periode volledig
wordt verboden. Soms wordt een volgende uitstap aan de leerling ontzegd. In alle gevallen worden de
ouders ingelicht;
- bij herhaalde regelovertredingen volgt een gesprek met de internaatsbeheerder en/of de directeur en
worden de ouders uitgenodigd op school;

5.3.2.3 Medicatie
a. regels

De school en internaat stellen zelf geen medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers. Er wordt geen
medicatie verstrekt door opvoeders of leerkrachten op de school.
De leerling kan enkel medicatie nemen die hij of zij zelf meebracht van thuis of mits toestemming in de
apotheek haalt. De leerling brengt de opvoeder hiervan op de hoogte. De medicatie wordt in een register
ingeschreven.
De ouders worden gevraagd of zij willen dat bepaalde medicatie in het opvoederslokaal bewaard wordt en
of de leerling die onder toezicht van de opvoeders moet innemen.
Leerlingen geven geen medicatie aan elkaar door.
b. procedures
Bij het begin van elk schooljaar wordt aan de ouders gevraagd of hun kind medicatie neemt en indien dit
het geval is, of de inname onder toezicht van de opvoeder moet gebeuren. Hiervoor moeten de ouders een
document invullen en laten handtekenen door hun arts. Telkens de leerling medicatie inneemt moet het
register afgetekend worden.
Leerlingen die veel medicatie op de kamer hebben of medicatie aan medeleerlingen geven, worden
hierover aangesproken en krijgen een nota in de schoolagenda.
De opvoeders maken op regelmatige basis een inventaris van de medicatie die de leerling op de kamer
bijhoudt.
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5.3.2.4 Illegale drugs
a. regels

Als we weten dat een leerling buiten de schoolse context (schoolse context= verblijf op school, internaat en
de weg van en naar de school ) in de vrije tijd illegale drugs gebruikt maar hij of zij functioneert goed op
school en/of internaat, wordt niet sanctionerend opgetreden. De leerling kan wel rekenen op begeleiding
om zijn gebruik af te bouwen als hij of zij dat wil. We respecteren de eigen keuzes van de leerling op dit
vlak. In deze situatie verwittigen we na samenspraak met de leerling, uit veiligheidsoverwegingen de
ouders.
Het bezit, gebruik op school en internaat, gebruik in de schoolomgeving, het gebruik op weg van en naar de
school (treinreis inbegrepen) of tijdens buitenschoolse activiteiten, het delen van illegale drugs (als
vriendendienst) en het dealen van illegale drugs zijn volledig verboden. Als een leerling in een van de
voornoemde situaties betrapt wordt op het gebruik van illegale drugs, vervalt de individuele vrijheid en
neemt de school de verantwoordelijkheid over.
b. procedures
- leerlingen waarvan we vermoeden dat ze onder invloed van illegale drugs aankomen op school/internaat
of les volgen, worden extra geobserveerd, op hun gedrag aangesproken door leerkrachten en opvoeders en
de directie wordt gecontacteerd;
- bij vermoeden van gebruik, kan de leerling gevraagd worden om toestemming te geven om de
internaatskamer en persoonlijke spullen te controleren. De wettelijk voorgeschreven procedure wordt
strikt gevolgd. Een voorgedrukt document wordt ondertekend door de leerling.
- bij leerlingen die op heterdaad betrapt worden bij het gebruiken, doorgeven of dealen, wordt het middel
en de eventuele attributen in beslag genomen en wordt de leerling ondervraagd door twee
personeelsleden van de school. De internaatsbeheerder wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht.. Ook in
deze gevallen kan de leerling gevraagd worden om toestemming te geven om de internaatskamer en
persoonlijke spullen te controleren. De wettelijk voorgeschreven procedure wordt strikt gevolgd. Een
voorgedrukt document wordt ondertekend door de leerling. Van de ondervraging wordt een gedetailleerd
verslag gemaakt en afgegeven aan de internaatsbeheerder. De leerling krijgt de kans om zelf thuis te
vertellen wat er voorgevallen is. In elk geval worden de ouders gecontacteerd door de internaatsbeheerder
of de directie. Bij een problematische opvoedingssituatie gebeurt dit na overleg met de
leerlingenbegeleiding of het CLB.
- bij een sterk vermoeden van gebruik en/of delen van illegale middelen, worden de ouders ingelicht;
- bij een sterk vermoeden van dealen kan de politie ingeschakeld worden;
- bij vaststelling van gebruik en van dealen komt een duidingsgesprek tussen ouders en leerling en de
directie of internaatbeheerder. Dit gesprek bevat volgende elementen:
•
•
•

Uitleggen van het mandaat en de procedure
De feiten benoemen en het standpunt van de school en internaat duiden
Een sanctie geven :
-- Bij vaststelling van gebruik wordt de leerling onder een attitudecontract geplaatst waarin de regels in
verband met illegale drugs nog eens scherp worden gesteld en de leerling op vraag van de
internaatsbeheerder de resultaten van een urinecontrole moet voorleggen.
Gebruiken binnen een context waar minderjarigen leven wordt als een ernstige regelovertreding en
problematisch gebruik beschouwd. Derhalve neemt de school gedurende een zekere tijdsperiode de
verantwoordelijkheid over van de leerling.
-- Bij overtreden van het attitudecontract (bijv. de leerling wordt opnieuw betrapt op gebruik; bijv. de
urinecontrole wijst op de aanwezigheid van verboden middelen) kan de tuchtprocedure gestart worden
die leidt tot definitieve uitsluiting uit de school.
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•

-- Bij een leerling die dealt, wordt de tuchtprocedure tot definitieve uitsluiting opgestart en wordt de
leerling preventief geschorst;
De leerling zal de directie moeten overtuigen hoe hij/zij het druggebruik aanpakt. Hiervoor kan hij/zij
terecht bij de leerlingenbegeleiding. De leerling moet zijn handelingsplan aan de directie voorleggen
binnen een afgesproken termijn.

5.3.2.5 Gamen en gokken
a. regels

Gamen is enkel toegelaten in de vrije tijd overdag.
Gokken is niet toegelaten in de school of op het internaat.

b. procedures
Als we merken dat de leerling gokt, wordt de leerling aangesproken en worden de ouders ingelicht.
Bij problematisch gamen (bijv. als alle vrije tijd gebruikt wordt om te gamen; bijv. nachtelijk gamen) wordt
de laptop of de toestellen waarop het gamen plaatsvindt ’s nachts bij de opvoeders gelegd. Dit gebeurt
enkel na overleg met de ouders en de leerling.

5.3.3. Pesten, inbreuken op de privacy, geweld en ongewenst seksueel gedrag
 de gepeste leerling: kan terecht bij de opvoeders, de leraren, de leerlingenbegeleider of het CLB.
De school zal samen met de leerling naar een oplossing zoeken.
 de pestende leerlingen: het personeel zal onmiddellijk tussenbeide komen. We proberen een
pedagogisch verantwoorde oplossing te vinden die kan leiden tot orde- en tuchtmaatregelen.

5.3.4. Beeldmateriaal
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan dat leerlingen of internen – op welke
wijze dan ook – beeld- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken
persoon. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen,
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden tenzij je
uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.

5.3.5. Bewakingscamera’s
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden
duidelijk aangeduid met pictogrammen. Iedereen die gefilmd werd mag vragen om die beelden te zien,
maar dat kan enkel bij een grondige reden.

5.4. Het secretariaat
5.4.1. Elke adreswijziging of verandering in de familiale toestand moet onmiddellijk meegedeeld worden.
5.4.2. De nodige formulieren voor de studietoelagen kun je krijgen op het secretariaat.
5.4.3. Bij ongeval op school of onderweg naar school worden de nodige formulieren voor de verzekering zo
spoedig mogelijk ingevuld. Deze documenten steeds ophalen bij en terug afgeven aan de secretaris van de
school.
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5.4.4. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, Hospes of allerlei brochures. De
bedoeling van deze foto’s is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren
over de schoolse activiteiten.
Indien het om gerichte foto’s gaat, hebben we volgens de privacywet jouw uitdrukkelijke toestemming
nodig. Het gaat hier om foto’s waarop jijzelf, eventueel samen met enkele anderen, het onderwerp bent.
Meestal zal het gaan om geposeerde, individuele, klas- of groepsfoto’s. Wij gaan ervan uit dat je geen
bezwaar hebt tegen de publicatie ervan. Mocht dit toch het geval zijn, kun je dit schriftelijk meedelen aan
de directeur en zullen we je bezwaar respecteren.

5.4.5. Wij vragen aan de ouders en de leerlingen om een engagement aan te gaan om de Nederlandse
taal te gebruiken in alle gesprekken en brieven naar de school of internaat.

5.4.6. Ouders kunnen via een co-account op het smartschoolplatform het schooljaarverloop van hun zoon
of dochter volgen. Op dit platform kan u volgende informatie zien: punten, gedrag, weekberichten, digitale
schoolagenda en alle mededelingen die gedurende het schooljaar opgemaakt worden .
Wij vragen aan de ouders om een engagement aan te gaan om de digitale agenda, resultaten en het
smartschoolplatform op te volgen. Leerlingen die geen co-account wensen te geven aan hun ouders
moeten dit melden aan Bart Calcoen, secretaris.

5.5. Persoonlijke documenten
5.5.1. Digitale agenda: de agenda is een uitstekend communicatie- ,registratie-, en planningsmiddel tussen
de school, ouders en leerling. De leerling moet dagelijks de digitale agenda via smartschool raadplegen.

5.6. Algemene vakken
 Alle leerlingen verzamelen om 08.25u, 10.25u, 14.15u en om 16.10u in rijen voor het klaslokaal.
Leerlingen die les hebben in een klaslokaal op het internaat vormen de rij buiten aan de ingang
van dat internaat.
 Alle hand- en werkboeken worden via één bepaalde firma aangekocht. Ze worden aan huis
geleverd.
 Naast een goede vakkennis, gastvrijheid, correcte houding, orde en stiptheid is een grote algemene
kennis een belangrijke troef in de hotel- en restaurantwereld. Om die reden besteedt een
hotelschool als “Ter Duinen” er extra aandacht aan.
 Kleding: stadskleding is verplicht tijdens de lessen.
 Tijdens de pauze tussen de lessen in de voor- en namiddag mag je niet verder dan aan de hoek van
het Tee-gebouw. Je gaat geen enkel praktijkcentrum of internaatgebouw binnen. Het forum is de
ideale verzamelplaats.
 Sommige lessen vinden plaats in een lokaal dat gelegen is in een internaatgebouw. Je wacht aan de
buitendeur van dit gebouw op de leerkracht die er les geeft.
 Op de vooravond van de pedagogische studiedag of een andere vrije dag eindigen de lessen om
16.00 uur en kunnen de leerlingen met de trein van 17.00 uur naar huis.
 Wie ziek wordt in de les of tijdens de praktijkbeurt wordt door de leerkracht naar de receptie
gestuurd. Je kan niet op het internaat verblijven en je moet naar huis. De receptioniste telefoneert
naar je ouders om de nodige afspraken te maken.


Op maandagmorgen voor de start van de lessen worden de uniformen van de leerlingen systematisch
gecontroleerd. Wie niet in orde is, krijgt 1 dag tijd om te zorgen dat de juiste kledij naar school wordt
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gebracht. Op dinsdagochtend om 10.10 uur melden deze leerlingen zich aan bij het bureau van de directeur
in correcte kledij. De ouders van leerlingen die op dat moment nog steeds in gebreke blijven, zullen worden
opgebeld om te melden dat de leerling naar huis wordt gestuurd om het uniform op te halen. Tegen
dinsdagavond worden deze leerlingen opnieuw op school verwacht.

5.6.1. Lichamelijke opvoeding
 Uit veiligheidsoverwegingen kunnen alleen de leerlingen die in sportkledij zijn deelnemen aan de
les.
 (Sportkledij = sportschoenen, zwart broekje dat vrij aan te kopen is, T-shirt met logo van de school)
 Alle sportkleding naamtekenen!
 Enkel indoorschoenen met een lichtkleurige zool worden op de vloer van de gemeentelijke
sportzaal toegelaten (type indoor zaalvoetbalschoenen, indoor basket- en volleybalschoenen,
indoor tennis- en squashschoenen). Loop- en vrijetijdsschoenen zijn verboden.
 Er wordt uiteraard niet gerookt op weg van en naar de sportzaal of zwembad. Tijdens de
verplaatsing wordt geen muziek afgespeeld.
 De meisjes dragen in het zwembad een ééndelig badpak.
 Tijdens de LO les moet het lang haar van de meisjes in een staart gedragen worden
 De jongens dragen tijdens het zwemmen een korte zwemshort (boven kniehoogte). Een slip
eronder is niet toegelaten
 Wie niet kan deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding moet dit wettigen met een
gespecifieerd doktersattest.
 De leerlingen dragen tijdens de LO-lessen geen uurwerken of juwelen.
 Deodorant spuitbussen zijn niet toegelaten, deo-rollers of deo-sticks wel.

5.7. Praktijk
 Je keukenmessen worden via één bepaalde firma aangekocht.
 Alle leerlingen verzamelen om 08.25u en om 15.25u op het binnenplein aan het praktijkcentrum,
ook indien je door een tijdelijke handicap of ongeval niet deelneemt aan de eigenlijke les.
 Zelfs al is het maar voor eventjes verlaat je de praktijkles pas na toestemming van de leraar.
 Herhaalde afwezigheid, ook al is deze gewettigd, vermindert de kans op slagen. Voor leerlingen die
door hun afwezigheden risico lopen om onvoldoende vorderingen te maken, organiseren we in de
mate van het mogelijke inhaalpraktijk.
 Op al je beroepskleding en het overige beroepsmaterieel staat je NAAM. De leraar controleert of je
uitrusting volledig en schoon is.
 Enkel tijdens de praktijkles mogen de messen uit hun koker gehaald worden.
 Je persoonlijke hygiëne is zeer belangrijk. Denk eraan dat je via voedsel anderen kan besmetten. Je
wast vaak je handen gedurende het werk. Na bezoek aan het toilet is dit in onze sector zelfs
wettelijk verplicht.
 Je nagels zijn kort geknipt. Het gelaat is glad geschoren. Vermijd een opdringerige deodorant.
 Je draagt tijdens de keukenpraktijk geen armbanden, horloge, ringen, oorbellen of juwelen.
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 Zelfs al volg je graag de nieuwste modetrends, zolang je leerling of stagiair bent, is je kapsel het
hele jaar door verzorgd en tijdig geknipt. Een kaalgeschoren schedel, gekleurde haarlokken of
figuurtjes in het haar worden niet toegestaan. Bij verzorgde kleding hoort een verzorgd kapsel. Het
haar is zo geknipt dat het niet over de kraag, de oren of de ogen kan vallen.
 De ouders van leerlingen die buiten de klassieke schooluren een extra-murosactiviteit voor de
school verzorgen (van vrijdagmiddag tot zondagavond), worden door de school persoonlijk
verwittigd per brief.
 De naam van de school en het logo mogen onder geen enkel beding gebruikt worden zonder de
schriftelijke toestemming van de directeur.
 De school kan steeds foto’s die genomen worden tijdens evenementen publiceren via alle
mogelijke informatiekanalen. Ouders die dit niet wensen, kunnen dit schriftelijk melden aan de
directeur van de school. De desbetreffende foto’s worden dan onmiddellijk verwijderd.

5.8. Kleding jongens (van 3de tot 6de jaar)
Kleding met een * mag vrij aangekocht worden.

5.8.1. Uniform (stadspak)
Van ’s morgens na het ontbijt tot na het avondmaal, draag je het uniform. Enkel in de Tee mag ’s avonds in
deftige vrijetijdskledij gegeten worden.
Hiermee bedoelen we het zwart schooluniform aangekocht bij de firma Belize. De broek heeft een
permanente vouw. Je draagt zwarte stadskousen.
Onder het stadspak draag je het wit gestreken stadshemd met lange mouwen, magentarode knoopsgaten
en klassieke kraag. Voorzie meer dan één hemd per week. Bij het hemd hoort een dichtgeknoopte
schooldas.
Op koude dagen kun je boven het hemd een zwarte trui met V-hals* dragen. De das moet echter steeds
zichtbaar blijven. Je kan een deftige, donkere mantel* of overjas* boven je stadskleding dragen. Een
sweater of andere trui boven de stadskleding wordt niet toegelaten.
Je draagt klassieke, lage, zwartlederen schoenen*. Wandelschoenen met een dikke zool, sportschoenen
(zelfs in leder), boots of laarzen of elk ander extravagant schoeisel met (metalen) versieringen worden niet
aanvaard als stadsschoen.
De juwelen bij jongens blijven beperkt tot een polshorloge en eventueel dasspeld, een armband of een
halsketting. Geen ringen of oorringen, tatoeages of piercings.
Het volledige uniform koop je verplicht aan bij de firma Belize, Zwaantjesstraat 42B, 9090 Melle. Telefoon:
09/223.12.62

5.8.2. De keukenkleding
De keukenkleding is zo samengesteld dat de hygiëne en je eigen veiligheid verhogen.
Het keukenuniform bestaat uit:
 onderkleding met een wit onderhemd*, of een wit T-shirt* zonder opdruk;
 een keukenbroek van de juiste lengte, zonder omgeslagen pijpen;
 sokken* in natuurvezels;
 veiligheidsschoenen: CE gekeurd, met stalen top en onderzool in antislipmateriaal. Zwartlederen
bovenmateriaal. De wreef, zijkanten en hiel worden volledig bedekt. De schoen wordt goed
onderhouden;
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 een gesteven koksmuts of koksmuts in vlies;
 een witte halsdoek voor leerlingen van 2de graad, bordeaux voor 3de graad;
 twee witte keukenjasjes zoals de school die voorschrijft, met het geborduurde embleem of het
schoolschild en met je naambadge;
 een wit voorbindschort tot onder de knie;
 twee blauwe keukenhanddoeken;
 vanaf het 4de jaar een volledige messenset in een kunststoffen messenhouder en draagriem.

5.8.3. De servicekleding (verplicht aan te kopen op school)
De servicekleding is steeds kraaknet en keurig gestreken.
Zorg dat het uniform past! Het mag niet te groot of te klein zijn.
Het service-uniform bestaat uit:
 onderkleding met zuiver wit onderhemd*. Een T-shirt* met opdruk mag niet;
 effen zwarte sokken*, zonder bedrukking;
 lage, zwarte, lederen schoenen* met dunne zool, met of zonder veters. Laarsjes, schoenen met
dikke zool, gespen of franjes zijn niet toegestaan;
 een wit gestreken stadshemd met lange mouwen, magentarode knoopsgaten en klassieke kraag
(zelfde als stadskledij)
 2de graad: een zwarte stadsbroek (zelfdeals stadskledij) en een zwarte bistroschort zoals de school
voorschrijft;
 3de graad: zwarte stads- of zaalbroek en wit zaalvestje zoals de school die voorschrijft.
 2de graad: schooldas; 3de graad: bordeaux vlinderdas zoals de school voorschrijft;
 gedurende de voorbereiding: een witte stofjas met het schoolschild en je naambadge;
 een sommelierschort (vanaf de derde graad);
 twee witte servetten;
 een zaalhanddoek (wit/rood);
 een horecatex wonderdoek
 een kurkentrekker (op school aan te kopen);
 een kruimelkrabber (p school aan te kopen).
Kledij aan te kopen bij Destrooper, Vossensteert 47, 8310 Assebroek; Telefoon: 050/370729 en Belize.

5.9. Kleding meisjes (van 3de tot 6de jaar)
Kleding met een * mag vrij aangekocht worden.

5.9.1. Uniform (stadspak)
Van ‘s morgens na het ontbijt tot na het avondmaal draag je het uniform.
Hiermee bedoelen we het zwarte schooluniform aangekocht bij de firma Belize. De broek heeft een
permanente vouw. De rok komt tot op kniehoogte.
Onder het stadspak draag je een witte blouse met magentarode knoopsgaatjes aan de mouw. Op koude
dagen kan je een zwarte trui met V-hals* dragen. Een sjaaltje van de school moet enkel worden gedragen
tijdens de servicepraktijk. Je draagt steeds effen nylonkousen*, zonder tekening. In de wintermaanden
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kunnen dit zwarte of bruine nylonkousen* zijn. Na de paasvakantie worden dit bruine nylonkousen. Je kan
een deftige, donkere mantel of overjas boven je stadskleding dragen. Een sweater of andere trui boven de
stadskleding wordt niet toegelaten. Aan de snit van de kledij mag niets veranderd worden (smaller maken
van broekspijpen, korten van de rok, ……)
Je kiest voor een comfortabele, gesloten zwartlederen schoen* met een niet te hoge hak ( max. 2,5 cm ).
Geen naaldhakken.
De juwelen blijven beperkt tot oorknopjes, een bescheiden ringetje, een armband, een halsketting en een
polshorloge. Geen tatoeages, piercings of juwelen in de huid.
Je maquillage blijft uiterst discreet. Bij een verzorgde kleding hoort een verzorgd kapsel. Het kapsel moet
het gezicht en de ogen vrijlaten.
Het volledige uniform koop je verplicht aan bij de firma Belize, Zwaantjesstraat 42B , 9090 Melle. Telefoon:
09/223.12.62

5.9.2. De keukenkleding
De keukenkleding is zo samengesteld dat de hygiëne en je eigen veiligheid verhogen.
Het keukenuniform omvat:
 onderkleding met een wit onderhemd*, of een wit T-shirt* zonder opdruk;
 een keukenbroek van de juiste lengte, zonder omgeslagen pijpen;
 sokken* in natuurvezels;
 veiligheidsschoenen: CE gekeurd met stalen top en onderzool in antislipmateriaal. Zwartlederen
bovenmateriaal. De wreef, zijkanten en hiel worden volledig bedekt. De schoen wordt goed
onderhouden;
 een gesteven koksmuts of koksmuts in vlies;
 een witte halsdoek voor leerlingen 2de graad, bordeaux voor 3de graad;
 twee witte keukenjasjes zoals de school die voorschrijft, met het geborduurde embleem of het
schoolschild, en met je naambadge;
 een wit voorbindschort tot onder de knie;
 twee blauwe keukenhanddoeken;
 vanaf het 4de jaar een volledige messenset in een kunststoffen messenhouder en draagriem.
 !! In de praktijklessen worden, behalve kleine oorknopjes, geen sieraden toegestaan.

5.9.3. De servicekleding (verplicht aan te kopen op de school)
De servicekleding omvat:
 een zwarte stadsbroek (zelfde als stadskledij);
 een witte bloes (zelfde als stadskledij)
 een zwarte bistroschort (2de graad), een zwart jasje (3de graad);
 schooldas (zelfde als stadskledij);
 zwarte schoenen*, eventueel met een niet te hoge hak.(max. 2,5 cm);
 een witte stofjas met schoolschild;
 nylonkousen* in effen zwarte kleur;
 2 witte servetten;
 een kurkentrekker (op school aan te kopen);
 een kruimelkrabber (op school aan te kopen);
 een zaalhanddoek (wit/rood);
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 Een horecatex wonderdoek.
Kledij aan te kopen bij Destrooper, Vossensteert 47, 8310 Assebroek. Telefoon: 050/370729 en Belize.

5.10. Kleding voor de 7de jaren
5.10.1. Stadskleding
Van ’s morgens na het ontbijt tot na het avondmaal, draag je stadskleding. Hiermee bedoelen we voor de
jongens een maatpak *en voor de meisjes een mantelpakje* en dit in een donkerkleurig stof (donkergrijs,
donkerblauw of zwart) met een wit hemd of witte blouse en daarbij ook de das van de school. Op koude
dagen kan je een donkerkleurige trui met V-hals* dragen. Je draagt klassieke lederen schoenen.

5.10.2. Keukenkleding
 onderkleding met een wit onderhemd*, of een wit T-shirt* zonder opdruk;
 een keukenbroek van de juiste lengte, zonder omgeslagen pijpen;
 sokken* in natuurvezels;
 veiligheidsschoenen: CE gekeurd met stalen top en onderzool in antislipmateriaal. Zwartlederen
bovenmateriaal. De wreef, zijkanten en hiel worden volledig bedekt. De schoen wordt goed
onderhouden;
 een gesteven koksmuts of koksmuts in vlies.
 een witte halsdoek;
 twee witte keukenjasjes zoals de school die voorschrijft, met het geborduurde embleem of het
schoolschild, en met je naambadge;

5.10.3. Servicekleding
5.10.3.1. Drankenkennis

 zwarte sommelierschort

 groene das

5.10.3.2. Hotelbeheer en hotelmanagement

 stadskleding* in een donkere kleur (donkergrijs, donkerblauw of zwart)
 schooldas

5.11. Aan tafel
Het aankopen van grondstoffen en het verbruiken van maaltijden is inherent aan een studierichting hotel.
Deze studierichting wil de leerlingen immers leren participeren aan de eetcultuur.
Hiernaast moeten de leerlingen ook minder courante voedingsmiddelen leren kennen. Zij moeten de
kwaliteit van de maaltijden in alle mogelijke aspecten leren evalueren. Ook het zich eigen maken van de
tafeletiquette is een belangrijke doelstelling.
Om deze reden zijn alle leerlingen verplicht de maaltijden te gebruiken op school. De half-internen nemen
het avondeten thuis. Je hebt steeds de elektronische badge bij om controle mogelijk te maken. Het verlies
van je badge moet je melden bij B. Calcoen. Er wordt 5€ aangerekend om een nieuwe aan te maken. Wie
niet komt tafelen of in het verkeerde restaurant gaat eten blijft tot 16.00 uur na op vrijdag.
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Over de middag blijf je onder toezicht van de school, ook de half-internen. Enkel de directeur, pedagogisch
coördinator, technisch adviseurs en internaatbeheerder kunnen je toestemming geven om niet aanwezig
te zijn in het restaurant.
De eetbeurten zijn vooraf vastgesteld. Je houdt je aan de regeling voor je klas en je gebruikt de maaltijd in
het juiste restaurant. Wie niet komt eten of uit eigen beweging naar een ander restaurant gaat, wordt
gesanctioneerd.
Het ontbijt vindt plaats in de Tee vanaf 6.45 uur tot 7.45 uur en is verplicht voor leerlingen van de
tweede graad
Gesubsidieerde melk is voorzien.
1. In onze restaurants komen enkel correct geklede leerlingen. Stadskleding is verplicht. Leerlingen
brengen eerst hun boekentas naar hun internaatkamer. De half-internen steken hun boekentas in hun
locker. Enkel in de Tee mag ’s avonds in deftige vrijetijdskledij gegeten worden.
2. Een lunchpakket voor vrijdagmiddag mag je eigenhandig klaarmaken tijdens het ontbijt, na toestemming
van de toeziende opvoeder.
3. Gsm-gebruik is niet toegestaan in het restaurant
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6. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap
te vrijwaren.
De school vindt het een evidente en morele verplichting om, waar zij het opportuun acht, de ouders te
informeren, ook als een leerling meerderjarig is. Het orde- en tuchtreglement is ook van toepassing tijdens
door de school ingerichte, extramurale activiteiten en praktijkevenementen en op weg van en naar de
school.

6.1. Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van de school of internaat hindert, kunnen we in overleg met jou en
je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
 een gesprek met klastitularis, opvoeder of een andere personeelslid van de school of internaat
 een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast
waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat
het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter kan
verlopen.
 een time-out

6.2. Ordemaatregelen
6.2.1. Wanneer je de leefregels van de school of internaat schendt, kan elk personeelslid van de school of
internaat die op dat moment toezicht uitoefent, je een tuchtmaatregel opleggen.

6.2.2. Mogelijke ordemaatregelen zijn:
 een waarschuwing;
 strafwerk;
 een alternatieve maatregel zoals een karwei;
 nablijven;
 peuken rapen
 een tijdelijke verwijdering uit de les: je onder begeleiding aanmelden bij de opvang;
 een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les tijdens maximaal één lesdag;
 Wie de rooktijden en -zones niet respecteert, krijgt 2 uur strafstudie op vrijdag. Wie 2x de
rooktijden of -zones niet respecteert tijdens dezelfde schoolweek wordt onmiddellijk voor 1 dag
naar huis gestuurd. De extra vervoerskosten zijn ten laste van de student. Leerlingen die op
regelmatige basis (bijna wekelijks één keer) betrapt worden op roken worden 1 dag uitgesloten en
krijgen taken van dienstbetoon op school.
 …
Wie ordemaatregelen blijft opstapelen wordt besproken op een begeleidende klassenraad en kan definitief
uitgesloten worden.

6.2.3. Tegen geen enkele ordemaatregel is beroep mogelijk.
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6.3. Tuchtmaatregelen.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen,
op school of internaat wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel
uitzonderlijke situaties gebeuren:
 wanneer je zware gedragsmoeilijkheden vertoont die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
 wanneer je aanwezigheid de goede werking van de school onmogelijk zou maken (vechtpartij,
dronkenschap, (vermoedelijk) crimineel gedrag);
 wanneer je aanwezigheid op school of internaat een gevaar of ernstige belemmering vormt voor
jezelf, medeleerlingen of personeelsleden van de school.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en
kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt
opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen.
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing éénmaal verlengd worden.

6.3.1. We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school
of internaat in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede
werking van de school, internaat of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van
medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dit kan het geval zijn bv.:
 als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op de school of internaat niet
nakomt;
 als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
 als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.

6.3.2. Enkele voorbeelden van redenen om over te gaan tot tuchtmaatregelen
 blijvend storen van de lessen en/of de studie;
 zonder toestemming de school ’s avonds of ‘s nachts verlaten;
 vandalisme;
 blijven roken buiten de rookzones en/of rooktijden
 wangedrag op school;
 gebruik van alcohol;
 diefstal:
o

eerste maal: 1 week uitsluiting en een bijzondere verklaring

o

tweede maal: definitieve uitsluiting uit de school en internaat

 leerlingen onder druk zetten;
 gebruiken of verspreiden van drugs;
 pesten, cyberpesten, steaming van leerlingen door leerlingen;
 knoeien aan het brandalarm (opstarten tuchtprocedure en betalen van schadevergoeding!);
 (ongewenst) seksueel gedrag: schunnig taalgebruik, handtastelijkheden, kussen, enz…
Wij tillen bijzonder zwaar (definitieve uitsluiting) aan het (’s nachts) weglopen/rijden van het internaat
en/of aan het verkopen of verspreiden van drugs.
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Ook buiten de school wordt van de leerling een passende houding verwacht. Een tuchtmaatregel kan
immers uitgesproken worden voor feiten die buiten de school werden gepleegd, maar zekere raakpunten
hebben met het schoolmilieu. Hiermee wordt bedoeld dat de feiten bijvoorbeeld gepleegd werden in de
aanwezigheid van andere leerlingen, dat je ze zichtbaar maakte op school, enz…
 geluidsoverlast;
 wangedrag tijdens extra-murosactiviteiten;
 wangedrag op de weg van en naar de school (op trein of bus);
 overtredingen i.v.m. de drugswetgeving;
 diefstal in winkels op de weg van en naar de school;
 enz…

6.3.3. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
 een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken;
 een tijdelijke uitsluiting uit het internaat;
 tijdelijke uitsluiting uit de school en/of internaat voor een maximale duur van 15 schooldagen;
 weigering tot herinschrijving voor een volgend schooljaar, of voor 2 schooljaren;
 een definitieve uitsluiting uit de school, internaat.

6.3.4. Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of zijn afgevaardigde. Als hij de
definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad. Iemand van
het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van
het tuchtdossier.

6.3.5. Verloop tuchtprocedure
 De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een
gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
 Voor dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. We zorgen ervoor dat je
ouders voor het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen
bij de beslissing over een tuchtmaatregel.
 Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. De
poststempel geldt als bewijs van 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 de
tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
 De directeur of zijn afgevaardigde brengt je ouders binnen de drie dagen (zaterdag, zondag en
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) per aangetekende brief op de hoogte
van zijn gemotiveerde beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
 In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden.
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6.3.7. In beroep gaan tegen een tuchtmaatregel
Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting.
Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:
 je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur
De Heer P. Coucke
Voorzitter schoolbestuur
Houtsaegerlaan 40
8670 Koksijde
 de aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van
je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen niet meegerekend). 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. Als het beroep te laat wordt
verstuurd, zal de interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat
betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
 We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de
definitieve uitsluiting betwisten.
 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie
beroepscommissie bij uitsluitingen). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de
school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dit 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 wel
gehoord worden. De beroepscommissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die
kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan
wie de leden van de beroepscommissie zijn. Voor de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw
inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat
schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de
beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het tot een stemming komt, heeft de
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de
groep van mensen die het niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of 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..

6.3.8. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit tuchtreglement niet
optreden als raadsman van jezelf en/of van je ouders.
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6.3.9. Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn
bekendgemaakt en/of die geen deel uitmaken van je tuchtdossier.

6.3.10. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inkijken, behalve wanneer je ouders er de schriftelijke
toestemming voor geven.

6.3.11. Als je definitief wordt uitgesloten voor het einde van het schooljaar blijf je bij ons administratief
ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen samen met het CLB helpen zoeken naar een
andere school.
 wanneer jij en je ouders weigeren in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je
administratief uitschrijven.
 wanneer je 18 jaar bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting
administratief uitschrijven.

6.3.12. Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, hebben we het recht om een nieuwe
inschrijving van jou te weigeren voor de twee volgende schooljaren.

6.3.13. Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school.
6.3.14. Als je na de voorziene procedure tijdelijk bent geschorst en/of definitief 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, worden er afspraken gemaakt met jou en je ouders.
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7. BEGELEIDING
7.1. Bij je studies
7.1.1. De begeleidende klassenraad
Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt op geregelde
tijdstippen een begeleidende klassenraad samen.
Je klasleraar verstrekt informatie of toelichting over je studie. Door bespreking van de studieresultaten
zoekt men zo nodig naar individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden opgesteld.
Soms is doorverwijzing naar een CLB noodzakelijk.
In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerd advies
aan je ouders opgenomen.

7.1.2. De evaluatie
7.1.2.1. Soorten evaluatie
 Je studievorderingen doorheen het jaar
Oefeningen, persoonlijk werk, de resultaten van overhoringen, leerhouding (inzet in de les, medewerking
aan opdrachten, groepswerk, …) worden nauwkeurig gevolgd en beoordeeld.
Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd
in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren van de huidige of vorige les.
 Proefwerken
De school zelf bepaalt het aantal proefwerken en voorziet geen herexamens. De periodes worden
opgenomen in de schoolkalender. De school behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene
omstandigheden hiervan af te wijken. Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de
directeur of zijn afgevaardigde om op een andere dan de voorgeschreven manier ondervraagd te worden.
Dit kan voortvloeien uit een begeleidingsplan, of uit een uitzonderlijke individuele situatie.
Er gaat voor alle leerlingen tevens speciale aandacht uit naar de evaluatie van:
 stages: verslagen, beoordeling mentor;
 attitudes die inherent zijn aan de opleiding;
 de geïntegreerde proef: dit is een jaarproject voor de leerlingen van 6 HT, 6 RK, 7 DR, 7de
Gastronomie waarin wordt nagegaan of je voldoet aan de praktische,
kunstzinnige of technische aspecten van je vorming. Deze proef wordt mee beoordeeld door
deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor het al of niet slagen.
Fraude
Het is verboden om tijdens het afleggen van examens een smartwatch te dragen. Wanneer je tijdens een
gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak
of toets een nul te geven.
Wanneer een personeelslid je tijdens een proef of examen betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt hij
de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die enkel tot doel heeft een verder normaal
verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Hij beslist zelf niet over de gevolgen van de vastgestelde
onregelmatigheid, enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid.
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Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel
omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van
andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We
denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken of hulpmiddelen,
het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten. Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan
het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke
opdrachten zoals projecten.
Na de vaststellingen van het personeelslid zal jij, eventueel bijgestaan door je ouders, steeds gehoord
worden. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het
personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit dossier wordt aan de klassenraad bezorgd. De
klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn
beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.
Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste
proefwerk het cijfer nul krijgt of dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard. De nietigverklaring
heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht
komt op het moment dat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, 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.
Stage
Verantwoordelijkheid
 De stage maakt deel uit van het schooljaar en is medebeslissend voor het mogelijke attest of
getuigschrift.
 De school is samen met de stagegever verantwoordelijk voor het goede verloop van de stage.
 Er mag geen bloed- of aanverwantschap bestaan tussen de stagiair en de stagegever of diens
stagementor.
Het hoofddoel van de stage omvat verschillende aspecten o.a.:
 opdoen van vaardigheden en technieken,
 rechtstreeks contact met de realiteit,
 leren werken aan een normaal arbeidstempo,
 kennis maken met nieuwe bereidingswijzen,
 ervaring verwerven inzake sociale omgang met klanten, personeel en directie.
Periode en duur
 De leerlingen van het 4de jaar HT en RK lopen 6 weken stage in het binnenland gedurende de
maanden juni, juli augustus
 De leerlingen van het 5de en 6de jaar HT en RK lopen een stage van 8 weken in binnen- of
buitenland gedurende de maanden juni, juli en augustus.
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 Leerlingen van de 7de Gastronomie lopen 1 X 3 weken werkplekleren gedurende het schooljaar
(omzendbrief SO/2004/06). Deze drie weken vinden plaats in het buitenland. Dit alles onder
begeleiding van directie en leerkrachten. Ze maken hiervan een verplicht rapport. De klassenraad
kan een advies formuleren om bepaalde leerlingen die onvoldoende presteren of zich niet
conform het schoolreglement gedragen het werkplekleren in het binnenland te organiseren. De
punten van dit werkplekleren worden verrekend in de GP-proef.
 Voor 7 DR worden 3 weken werkplekleren georganiseerd. De leerling heeft de keuze tussen
binnen- of buitenland.
 7 HO, 7 Se-n-Se, 7GB en 7GT ondernemen gedurende het schooljaar een studiereis naar New
York. De klassenraad kan een advies formuleren om bepaalde leerlingen die onvoldoende
presteren of zich niet conform het schoolreglement gedragen op school te houden. Deze
leerlingen krijgen een vervangende schoolopdracht.
 Alle leerlingen van 7GB, 7GT en 7DR lopen eveneens een stage van 8 weken in binnen- of
buitenland gedurende juni, juli en augustus. De leerlingen van Se-n-Se lopen een stage van 4
maanden in binnen- of buitenland. Leerlingen van 7HO lopen in de zomer geen stage (voor 7HO
eindigt het schooljaar op 30 juni)
 Leerlingen moeten minstens 4 weken aaneengesloten vakantie genieten in juli of augustus.
 De stage mag in geen geval door de stagiair of door de stagegever onderbroken of beëindigd
worden zonder voorafgaande toestemming van de schooldirectie. Als de stage voortijdig
beëindigd wordt zonder toestemming van de schooldirectie kan de stagecommissie een negatief
advies uitbrengen. Dit kan betekenen dat de stagiair de toegang tot een hoger jaar geweigerd
wordt.
Toewijzing
 De toewijzing van een bedrijf gebeurt steeds door de school. Dit gebeurt na een persoonlijk
gesprek met de stagecoördinator. Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de
praktijkpunten en de attitude.
 De leerling ontvangt thuis 3 exemplaren van de stageovereenkomst. Hij moet dan contact
opnemen met de stagegever om de overeenkomsten te laten ondertekenen zodat hij één
exemplaar binnen de maand kan terug bezorgen op het stagesecretariaat. Een sanctie volgt, indien
dit niet gebeurt binnen de gestelde termijn. De andere exemplaren zijn respectievelijk voor de
stagegever en de ouders.
Begeleiding
 Iedere leerling krijgt een stagebegeleider (leraar) en stagementor (personeelslid van de zaak)
toegewezen.
 Bij problemen wordt eerst contact opgenomen met de stagebegeleider. Indien het probleem niet
verholpen kan worden door de bemiddeling van de stagebegeleider, staat de stagecoördinator in
voor het zoeken naar een adequate oplossing.
Ziekte
Bij ziekte tijdens de stageperiode moet je steeds een medisch attest opsturen. Je stuurt dit onmiddellijk op
naar de stagecoördinator.
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Evaluatie
 De leerling dient zowel te slagen voor zijn stageschrift als voor zijn praktijk op stage. Het
stageschrift dient gedownload te worden via het elektronisch platform van de school
(smartschool).
 Het stageschrift moet ten laatste op 10 augustus bij de stagebegeleider zijn afgeleverd. Per dag te
laat is er een aftrek van 10 punten (11 augustus binnen -10 punten, 12 augustus -20 punten enz…)
 Gedurende de stage ontvangt het stagebedrijf minstens één evaluatiebezoek door de
stagebegeleider.
 Bij het stagebezoek bespreken de stagebegeleider en de stagegever of diens mentor de stage en
vullen zij samen het stage-evaluatieformulier in.
Inhaalstage
Vanuit de optiek dat de leerplandoelstellingen onverkort dienen gerealiseerd, kan de school, in hoofde van
een individuele leerling, al dan niet beslissen tot een inhaalstage indien deze leerling omwille van ziekte of
een andere gewettigde reden de stage niet op het voorziene tijdstip heeft kunnen verrichten.
Verzekering
De schoolverzekering dekt de risico’s m.b.t. de arbeidsongevallen van de leerling-stagiair.
Vergoeding
De leerlingenstage-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst en de leerling-stagiair ontvangt voor de
door hem gepresteerde arbeid geen loon nog enige vergoeding.
Verdere informatie
Wie meer gegevens wil raadplegen i.v.m. de officiële reglementering van de stages, kan die vinden op
www.ond.vlaanderen.be/edulex referentie: SO/2002/09, SO64 en SO74.
Na het handtekenen van het schoolreglement gaat de school ervan uit dat deze nagelezen en goedgekeurd
zijn.

7.1.2.2. Informatie aan je ouders: evaluatie per graad
Jij of je ouders kunnen zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt
afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dit kan door schriftelijk contact op te
nemen met de directeur. De kosten zijn € 0,50 per kopie.
 Voor de leerlingen van 3HT en 3RK
De leerlingen krijgen vier afgedrukte rapporten: één bij de start van de herfstvakantie, één na de examens
in december, één na de paasexamens en één na de eindexamens. Deze rapporten kunnen met herfst, Kerst
en juni afgehaald door de ouders op het oudercontact. Wie niet aanwezig kan zijn op het oudercontract
krijgt het rapport met de post opgestuurd. Tussentijdse rapporten en resultaten kunnen via het
smartschoolplatform worden geraadpleegd door ouders en leerlingen.
 Voor de leerlingen van 4HT en 4RK
De leerlingen krijgen drie afgedrukte rapporten: één aan de herfstvakantie, één na de examens in
december en één na de eindexamens. Het kerstrapport kan op het oudercontact worden opgehaald. Wie
niet aanwezig is, krijgt het tijdens de kerstvakantie via de post toegestuurd. Op het oudercontact eind juni
wordt een voorlopig rapport meegegeven op basis van de behaalde resultaten op school. Wie niet
aanwezig is krijgt dit rapport op 30 juni opgestuurd. Na de stageperiode en de deliberatie eind augustus
wordt het eindrapport met behaald attest opgestuurd. Tussentijdse rapporten en resultaten kunnen via het
smartschoolplatform worden geraadpleegd door ouders en leerlingen.
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 Voor alle andere leerlingen ( 5RK, 5HT, 6RK, 6HT en 7de jaren )
De leerlingen krijgen twee afgedrukte rapporten: 1 na de examens in december, 1 na de eindexamens. Het
kerstrapport kan op het oudercontact worden opgehaald. Wie niet aanwezig is, krijgt het tijdens de
kerstvakantie via de post toegestuurd. Op 30 juni wordt een voorlopig rapport opgestuurd op basis van de
behaalde resultaten op school. Na de stageperiode en de deliberatie eind augustus wordt het eindrapport
met behaald attest opgestuurd. Tussentijdse rapporten en resultaten kunnen via het smartschoolplatform
worden geraadpleegd door ouders en leerlingen.
De school organiseert contactmomenten met je ouders om hen toe te laten kennis te maken met de
school, directie, leraars en studiemeesters-opvoeders. De data worden tijdens het schooljaar meegedeeld
per brief.
Om contact op te nemen met de school hoeven je ouders echter niet te wachten tot de oudercontacten.
Een telefoontje naar de schoolreceptie volstaat. De receptionist geeft de boodschap door aan de
respectievelijke verantwoordelijke die vervolgens een afspraak maakt.

7.2. Bij persoonlijke moeilijkheden
Als je hulp of raad nodig hebt, wees dan je eigen beste vriend en spreek een persoon aan in wie je
vertrouwen stelt: een (klassen)leraar, opvoeder, directielid, lid van het begeleidingsteam, …
Ben je het slachtoffer van pesterijen en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag van welke aard ook, kan je
contact opnemen met de leerlingenbegeleiding.
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8. DE DELIBERATIE OP HET EINDE VAN HET
SCHOOLJAAR
8.1. Hoe functioneert een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken
zijn en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de
delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of
een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad.
De delibererende klassenraad beslist of de leerling in staat is om het volgende schooljaar met succes te
volgen.
In cijfers uitgedrukt betekent dit dat de leerling voor elk vak, alsook voor de keuken- en zaalpraktijk
afzonderlijk, minimaal 50% moet behalen. Bij tekorten voor bepaalde vakken worden het totaalpercentage
en het aantal tekorten gezien als een belangrijke voorspeller van de (niet-)slaagkansen voor het volgende
schooljaar.
Op het einde van de vorming beslist de delibererende klassenraad of de leerling voldaan heeft aan het
geheel van de vorming. Dit impliceert dat de leerling voor elk vak, voor de geïntegreerde proef en voor de
keuken- en zaalpraktijk afzonderlijk minimaal 50% behaalt, alsook een voldoende hoog totaalpercentage
heeft.
Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom
 of je al dan niet geslaagd bent;
 welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.
Zij kan je ook raad geven over je verdere studieloopbaan. Zij steunt zich hierbij op het resultaat van je
globale evaluatie;
 concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg
te werken;
 beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het
schooljaar;
 je mogelijkheden i.v.m. verdere studies.
De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Aan het
eind van het schooljaar kennen zij je voldoende om een verantwoorde beslissing te nemen en dit onder
voorbehoud van een geslaagde stage en een goed stageschrift (geen stage voor 3de jaren).
De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De klassenraad kan via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks
één of meer tekorten wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar de tijd om die
tekorten bij te werken. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgende
schooljaar onmogelijk even soepel zijn.
Enkel bij onvoldoende gegevens kan de klassenraad je uitnodigen om een bijkomende proeven af te leggen
in de loop van de zomervakantie..
De eindbeslissing, al dan niet met een waarschuwing, wordt aan jou en je ouders meegedeeld via het
eindrapport of per brief en dit ten laatste op de eerste schooldag van het volgende schooljaar.. Uiteraard
kunnen jij en je ouders met hun vragen terecht bij de directeur, de klassenleraar en de vakleraars.
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8.2. Mogelijke beslissingen
De delibererende klassenraad kan volgende beslissingen nemen:
 de leerling heeft het leerjaar met vrucht beëindigd:
o

de leerling ontvangt een oriënteringsattest A en wordt tot het volgende leerjaar
toegelaten;

o

de leerling wordt geclausuleerd en ontvangt een oriënteringsattest B. Dit betekent dat de
leerling tot een volgend leerjaar wordt toegelaten, behalve in bepaalde onderwijsvormen
en/of basisopties of studierichtingen. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met
het rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

 de leerling heeft het leerjaar niet met vrucht beëindigd:
o

de leerling ontvangt een oriënteringsattest C en is dus niet geslaagd. De delibererende
klassenraad bezorgt je samen met het rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

Bij het behalen van een C-attest moet de leerling zijn opgelegde stage lopen en zijn stageschrift invullen om
terug te kunnen komen naar de school.
Een oriënteringsattest is bindend.

8.3. Betwistingen van de genomen beslissing door je ouders
De beslissingen die een delibererende klassenraad neemt, zijn steeds het resultaat van een weloverwogen
evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door de ouders
worden aangevochten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Mocht dit bij jou
toch het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf (zodra je 18 jaar bent) de volgende procedure volgen.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

8.3.1. Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende
klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De
precieze datum van de rapportuitreiking staat in het schoolreglement.
Er is dus een termijn van drie dagen om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen,
bv. via mail, bij peter.verbeke@hotelschoolkoksijde.be . Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak
bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden
uitgedeeld.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die
vraag ingaan.
Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad
verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft
genomen.
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee
mogelijkheden:
 de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen
nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
 de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het
overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk
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samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk
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 beslissing bestaan.

8.3.2. Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 jaar bent)
met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur
De Heer P. Coucke
Voorzitter schoolbestuur
Houtsaegerlaan 40
8670 Koksijde
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag nadat aan jullie: (zaterdag, zondagen, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend):
 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 delibererende klassenraad (wanneer die na het
eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar de ouders niet akkoord gaan met de beslissing)
Er is dus een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school
wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen wordt geacht de
derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als
voor de ontvangst.
Let op: als het beroep te laat werd verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

8.3.3. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt zal het de beroepscommissie samenroepen. In die
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen
die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal
steeds 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.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt heeft de
groep van de mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De
beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De
voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten
laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders
meedelen.

8.3.4. We hopen dat het allemaal zo ver niet komt en dat je erin slaagt het schooljaar succesvol af te
sluiten zodat jezelf en je ouders tevreden zijn.
Dat succes wensen wij je van ganser harte toe!
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9. LEEFREGELS VOOR HET INTERNAAT

Beste intern

Welkom op jouw internaat. Wij hopen dat je je snel thuis zult voelen in de gemeenschap van Ter Duinen. Je
kamer is een schooljaar lang je meest persoonlijke ruimte. Respect voor privacy begint bij jezelf.
Om in een goede verstandhouding te kunnen samenleven, werden enkele huisregels opgesteld.

9.1. Orde
Wanneer je op de eerste schooldag je kamer betrekt, is die volledig in orde. Zo willen we deze terugvinden
op de laatste schooldag.
Je kamer deel je met iemand anders. Je hebt waarschijnlijk zelf voor je kamergenoot gekozen, iemand
waarmee je goed kan opschieten, op dezelfde kamer kan studeren, de kamer samen ordelijk en netjes kunt
houden.
Als je een leerling in de 2de graad bent, willen we je motiveren om je kamer netjes te houden door middel
van een jokersysteem: een opvoeder controleert op een bepaald moment in de loop van de dag je kamer
en je verdient een stempel als die piekfijn in orde is. Een aantal stempels kun je inwisselen voor iets leuks.
Het is een gunstmaatregel om alleen te liggen. De internaatbeheerder kan deze maatregel steeds
herroepen, zonder de goedkeuring van de ouders. Dit om het internaat optimaal te laten functioneren.
Je kamer beheer je als een goede huisvader of huismoeder: voldoende luchten, bedden opmaken,
regelmatig vegen, radio en lichten uit bij het verlaten van de kamer. Omwille van de netheid, de veiligheid,
jouw gezondheid en die van de andere bewoners is het verboden te roken in alle kamers en gebouwen.
Tevens zijn alle bijkomende verwarmingstoestellen verboden. Er wordt een waarborg voor je kamer
gevraagd.
De leerling of intern kan gevraagd of verplicht worden om afval op het domein of in de gebouwen op te
ruimen.

9.2. Ziekte
Indien je ziek wordt op het internaat, deel je dit mee aan de opvoeder en dit 30 minuten voor de aanvang
van de lessen. De opvoeder telefoneert naar je ouders om afspraken te maken hoe je naar huis vertrekt.
Een zieke leerling, intern moet zo spoedig mogelijk de school of internaat verlaten om besmetting te
vermijden.

9.3. Studieregeling
Elk internaat heeft een eigen studieregeling. Kijk deze na op het berichtenbord. Zoek samen met je
kamergenoot naar een goede manier om samen op de kamer te studeren indien zich dit voordoet.

9.4.

Schade

Op de eerste internaatsdag wordt de kamer nagezien op eventuele schade, dit eventueel in hij bijzijn van je
ouders. Dit wordt op een document ingevuld. Wie schade berokkent, meldt dit aan zijn opvoeder en
internaatbeheerder. De schade wordt op jou verhaald.
Wie zijn sleutel verliest of breekt moet een origineel exemplaar aankopen via het internaat (kostprijs € 50).
Een duplicaat laten maken bij een slotenmaker mag niet.
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9.5. Auto’s en moto’s
Leerlingen mogen met de auto of moto naar school komen. De wagen kan geplaatst worden op het
parkeerterrein aan het zwembad of aan de Zevensprong voor leerlingen die daar logeren. Hij wordt echter
niet gebruikt tussen maandag 9.40 uur en vrijdag 11 uur (uitgezonderd leerlingen uit de 7de jaren om zich te
verplaatsen naar de school). De school neemt geen verantwoordelijkheid tijdens de heen- en terugreis en
ook niet voor schadegevallen aan vervoermiddelen op parkeerruimten die door de school ingericht
worden. Leerlingen mogen geen andere leerlingen vervoeren gedurende de schoolweek (om een extramurosactiviteit uit te voeren, om geld uit de muur te halen, een zieke leerling naar het station voeren of
medeleerlingen naar een ander lesgebouw te brengen)

9.6. Half-internen
De half-internen worden ondergebracht in een eigen lokaal. Een waarborg wordt aangerekend voor de kast
en de sleutel. Draag zorg voor het materiaal.
Na de lessen of de praktijk verlaat je binnen de 15 minuten het schooldomein. Je neemt steeds de kortste
weg van en naar de school. Over de middag blijf je op school en neem je de maaltijd.

9.7. Weg van en naar de school
Je neemt steeds de veiligste weg van en naar de school.
Wie met de trein komt:
 op maandag voor wie logeert op het schooldomein: afstappen aan het station van Koksijde en met
de voorziene bus naar de school komen. Afstappen in de R. Vandammestraat t.h.v. van het
Hegherplein
 op maandag voor wie logeert in “ De Zevensprong”: afstappen in het station Koksijde en de bus
nemen met het bordje Zevensprong. Afstappen aan de Galloperstraat t.h.v. restaurant Silico
 op vrijdag: voorziene bus nemen t.h.v. het Hegherplein in de R. Vandammestraat. Je wordt naar
het station van Koksijde gebracht.

9.8. Leeghalen van de kamers met de Paasvakantie
 met de Paasvakantie worden alle kamers uit het gebouw “ De Korrel”, “Zand”, “Kijkuit” en
“Zevensprong” leeggemaakt
 het overtollig materiaal wordt enkele weken voordien systematisch meegenomen naar huis
 materiaal dat de intern nog nodig heeft na de vakantie wordt in bergkamers opgeborgen
(donsdeken, cursussen, messenset enz….)
 de opvoeder komt langs om een schadecontrole uit te voeren. Eventuele schade wordt in het
agenda ingeschreven.
 de eerste dag na de Paasvakantie controleert de leerling of er eventueel nieuwe schade is
aangebracht door de tijdelijke bewoners.

9.9. Schooldomein
 het domein wordt netjes gehouden. Er staan voldoende vuilnisbakken. Een leerling of intern kan
steeds aangesproken worden om vuilnis op te ruimen, ook als is hij hier niet voor verantwoordelijk
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 hoorbare muziek wordt er niet toegelaten (dockingstation, computer, telefoon enz…). Steeds
oortjes gebruiken als je naar je eigen muziek wilt luisteren.
De schoolradio “Studio Piccolo” is de enige bron van hoorbare muziek op het domein.

9.10. Informatie tussen ouders, internaatbeheerder en opvoeders
Via het digitaal platform smartschool kunnen de ouders het internaatverloop volgen van hun zoon of
dochter. Opmerkingen worden genoteerd in de map schoolagenda.
Indien nodig nemen de opvoeders telefonisch contact op met u.
Bij problemen mag u als ouder telefonisch contact opnemen met de internaatbeheerder of opvoeders.
Indien nodig wordt een afspraak gemaakt.

9.11. Internaatrapport
Met Kerst en op het einde van het internaatjaar wordt een internaatrapport opgestuurd.

9.12. Leefregels internen 3de en 4de jaar
Deze afspraken zijn een leidraad om het verblijf in het internaat aangenaam, vlot en correct te laten verlopen.
Bij problemen, vragen of suggesties wend je je tot de opvoeders. Wij helpen waar het kan.

9.12.1. ‘s Morgens
 Opstaan vanaf 6.30 uur;
 Persoonlijke hygiëne;
 Tussen 6.45 uur en 7.45 uur verwachten we je op het ontbijt
 Voor vertrek naar de les of de praktijk: je kamer perfect in orde brengen ( zie fiche in kijkkast “de
perfecte kamer“ );
 Het internaat sluit om 8.20 uur voor leerlingen.

9.12.2. ’s Avonds
 Verplichte aanwezigheid om 21.30 uur. Een half uur later gaan alle lichten en radio’s uit en
verwachten wij stilte!
 Wanneer je de school verlaat of met je ouders aan tafel gaat, spreek je met je opvoeders af wanneer
je terug verwacht wordt.

9.12.3. Sanitair
 Toiletten en doucheruimte worden steeds net achtergelaten.
 Voor 6.30 uur en na 21.30 uur wordt er niet gedoucht.

9.12.4. Kamer
 Bij het begin van het schooljaar noteer je de staat van de kamer (eventuele schade) voor je deze
betrekt, op een hiervoor bestemd formulier;
 Elke leerling krijgt een sleutel die hij altijd bij zich heeft. Bij verlies van de sleutel betaal je € 50 (niet
via de schoolrekening);
 Sleutel thuis vergeten: wachten op je kamergenoot om de kamer te betreden;
 Kamersleutels worden niet buiten de school bijgemaakt;
 Orde en netheid zijn verplicht (beurtrol vegen en vuilnisbakken ledigen). Altijd sorteren!
 Kleding wordt steeds opgeborgen in de kleerkast, op de kapstok of netjes over de stoel gehangen;
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 Posters (deftig!) worden enkel met buddies vastgemaakt;
 Muziek mag geen geluidshinder worden;
 Alcoholische dranken en drugs zijn niet toegestaan;
 Ramen kunnen in sommige internaten (Mijn, Kijkuit, Korrel) enkel en alleen kantelen (kippen). Wie
zijn raam forceert, betaalt de kosten;
 Elke matras heeft zijn eigen nummer. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je matras;
 Elke matras is voorzien van een hoeslaken dat je verplicht moet gebruiken. Dit moet om extra
kosten te voorkomen op het einde van het schooljaar;
 ’s Nachts blijf je op je eigen kamer en ontvang je niemand uit een andere kamer of
internaatgebouw.

9.12.5. Studie
 Naast de verplichte, geleide studie in de studiezaal (of eigen kamer) kun je in je vrije tijd uiteraard
studeren op je kamer. Vaste zitplaatsen in de studie worden door de opvoeder bepaald;
 In de studiezaal wordt niet gegeten. Water drinken wordt toegelaten, frisdrank niet;
 Eens je in het studielokaal bent, is het stil en ga je aan het werk;
 Je komt op tijd en je hebt materiaal mee om te studeren. Is dit niet het geval, dan haal je de verloren
studietijd in door ’s avonds tussen 20.00 en 21.00 uur naar de extra studie in de kijkuit te gaan.
 Wil je na 21.30 uur nog verder studeren op de kamer, dan vraag je vooraf toestemming aan de
opvoeders;
 Elke avond tussen 20.00 en 21.00 uur kun je in het computerlokaal in de kijkuit studeren of op de
computer schoolwerk doen;
 Tijdens de examenperiode wordt een aangepaste regeling voorzien.

9.12.6. Vrije tijd en ontspanning
 Je kunt gebruik maken van de ontspanningsruimten of de sportvelden van de campus;
 Lokaal voor biljart, kicker, pingpong, darts en televisie, boks- en fitnessruimte. In de fitnessruimte is
het gebruik van een handdoek om hygiënische reden verplicht ;
 1 basketbalveld, 1 volleybalveld en 2 voetbalterreinen;
 Huren van dvd’s, strips;
 Je kunt je medewerking verlenen in ons cafeetje, de filmcrew of onze vrije radio;
 Je kan actief muziek maken;
 Bij gebruik van materiaal: afgeven identiteitskaart of ander waardevol voorwerp;
 Bij verlies of beschadiging: betalen van een vergoeding en een eventuele sanctie.

9.12.7. Roken schaadt de gezondheid

 Roken in het 3de en 4de jaar is verboden

 Illegale drugs zijn uit den boze en bij overtreding zal er streng opgetreden worden.

9.12.8. Gsm-gebruik
 Enkel toegestaan tijdens de vrije tijd wanneer deze op stil en/of trilfunctie staat;
 Toegestaan tot 22 uur;
 Tijdens de studie staat je gsm volledig uit;
 Bij overtreding kan je gsm en simkaart voor 1 week in beslag genomen. Je krijgt ‘s morgens bij het
verlaten van het internaat om naar de les te gaan je gsm terug. Na de lessen dien je de gsm teug in
bij de opvoeder.
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9.12.9. Computergebruik (laptop)
 Het gebruik van een pc of laptop op de kamer is toegestaan tot 22 uur.
 Tijdens de kamerstudie mag de laptop enkel gebruikt worden om taken te maken of te studeren
(smartschool enz… ).
 Computergebruik tijdens de geleide studiebeurt wordt dit jaar bij wijze van experiment, toegestaan.
Bij misbruik wordt de computer door de intern voor één week in veilige bewaring gegeven bij de
opvoeder.
Als de opvoeder in de schoolagenda merkt dat er toetsen gepland zijn die de leerling beter zonder
computer studeert, kan hij het gebruik van de laptop in die studiebeurt verbieden.
OPGELET: alle elektronische toestellen zoals gsm, computer, I-pad, spelconsoles enz… worden uitgezet ten
laatste tegen 22.00u en op het bureel gelegd. Bij overtredingen wordt het toestel voor één week door de
intern in veilige bewaring gegeven bij de opvoeder.

9.12.10. Diefstal
 Voorkom diefstal: sluit dus steeds je kamer als je die verlaat en laat niks rondslingeren;
 Waardevolle voorwerpen of geld laat je thuis of kun je in bewaring geven bij je opvoeders. Het
internaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal of bij andere beschadigingen door jezelf
of door anderen.

9.12.11. Beleefdheid & omgang met elkaar
 In het internaat en tijdens activiteiten spreek je de opvoeders aan met de voornaam;
 Behandel elkaar met respect. Iedereen heeft eerbied voor elkaars huidskleur, seksuele geaardheid of
afkomst;
 Pesten, vechten en onbeschoft taalgebruik worden niet getolereerd;
 Zonder toestemming heb je geen toegang tot het opvoederslokaal;
 Meisjes en jongens gaan niet bij elkaar op de kamer en ontmoeten elkaar enkel in de
gemeenschappelijke ruimte ‘ De Poppit’
 Ga nooit een kamer binnen zonder te kloppen of indien de persoon niet aanwezig is;
 Ga je op bezoek bij iemand uit een ander internaatsgebouw, dan vraag je de goedkeuring aan de
verantwoordelijke opvoeder van dit gebouw. Aan- of afmelden bij dezelfde persoon;

9.12.12. Vernielingen
 Elke vorm van vandalisme wordt streng bestraft.

9.12.13. Activiteiten
 Lees heel frequent alle berichten die in de kijkkast hangen of op smartschool verschijnen. Zo ben je
steeds van alles op de hoogte;
 Bij activiteiten buiten de campus wordt correct gedrag verwacht. Gedraag je en wees beleefd. Jullie
gedrag bepaalt voor een groot stuk het beeld dat de mensen hebben van de school. Wees fier op je
school en internaat!
 Verplaatsingen gebeuren op een verkeersveilige manier.

9.12.14. Poppit en het dorp
 Openingsuren Poppit: zie regeling internaat;
 Energiedrankjes zoals Red Bull enz… zijn niet toegelaten;
 Je kan elke dag naar het dorp van 13 uur tot 14 uur.
 Tijdens de examens gelden andere dorpsuren die tijdig worden meegedeeld.
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9.12.15. Ziekte
Bij ziekte op het internaat moeten leerlingen zich steeds melden bij de opvoed(st)er, die de nodige
richtlijnen zal verstrekken;
Wie ziek is moet naar huis. De opvoed(st)er telefoneert naar de ouders om de nodige afspraken te maken;
Je verlaat nooit het internaat zonder de opvoeder te verwittigen;
Bij ongeval op het internaat moet je onmiddellijk de opvoeder verwittigen. Verzekeringsdocumenten haal
je op bij de opvoeder of aan de receptie.

9.12.16. Medicatie
 Vermijd onnodig medicatiegebruik;
 De school en het internaat aanvaarden uitzonderlijk dat leerlingen medicatie meebrengen. De leerling
brengt de opvoeder op de hoogte of de ouders geven een briefje mee;
 Het gebruik van medicatie op voorschrift wordt gemeld aan de opvoeder en er kan door deze toezicht
gehouden worden op het innemen ervan. Hiervoor moeten de ouders een document vooraf invullen
en laten handtekenen door hun arts.

9.12.17. Zonder toestemming mag je het schooldomein nooit verlaten!
9.12.18. Brandveiligheid
 Brandrichtlijnen worden door de opvoeders uitgelegd;
 Brandoefeningen zijn in ieders belang en veiligheid en moeten steeds ernstig genomen worden. Ze
worden door iedereen opgevolgd;
 Lees regelmatig de brandrichtlijnen;
 Waterkokers, niet reglementaire verlengsnoeren, verwarmingstoestellen,…. zijn verboden;
 Toegelaten elektrische toestellen: printer, radio, haardroger, stijltang, elektrische tandenborstel en
een elektrisch scheerapparaat;
 Knoeien met het brandalarm is de veiligheid van anderen in gevaar brengen en wordt bestraft met een
contract en tijdelijke uitsluiting;
 Kaarsen, geurstokjes en kerstverlichting zijn verboden;
 ’s Nachts doe je de kamerdeur nooit op slot.

9.13.

Leefregels internen 5de en 6de jaar

Deze afspraken zijn een leidraad om het verblijf in het internaat aangenaam, vlot en correct te laten
verlopen.
Bij problemen, vragen of suggesties wend je je tot de opvoeders. Wij helpen waar het kan.

9.13.1. ‘s Morgens
 Opstaan tussen 6.30 uur en 07.15 uur;
 Persoonlijke hygiëne;
 Ontbijt tussen 6.45 uur en 7.45 uur;
 Voor vertrek naar de les of de praktijk: je kamer perfect in orde brengen ( zie fiche in kijkkast “ de
perfecte kamer “ ) ;
 Het internaat sluit om 8.20 uur voor leerlingen.
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9.13.2. ‘s Avonds
 Verplichte aanwezigheid om 22 uur. Een half uur later gaan alle lichten, gsm’s, laptops en radio’s uit en
verwachten wij stilte!
 Wanneer je de school verlaat of met je ouders aan tafel gaat, spreek je met je opvoeders af wanneer je
terug verwacht wordt.

9.13.3. Sanitair
 Toiletten en doucheruimte worden steeds net achtergelaten;
 Voor 6.30 uur en na 21.45 uur wordt er niet gedoucht. Afwijkingen worden steeds met de opvoeder
besproken.

9.13.4. Kamer
 Bij het begin van het schooljaar noteer je de staat van de kamer (eventuele schade) voor je deze
betrekt, op een hiervoor bestemd formulier;
 Elke leerling krijgt een sleutel die hij altijd bij zich heeft. Bij verlies van de sleutel betaal je € 50 (niet via
de schoolrekening);
 Sleutel thuis vergeten: wachten op je kamergenoot om de kamer te betreden;
 Kamersleutels worden niet buiten de school bijgemaakt;
 Orde en netheid zijn verplicht (beurtrol vegen en vuilnisbakken ledigen). Altijd sorteren!
 Kleding wordt steeds opgeborgen in de kleerkast, op de kapstok of netjes over de stoel gehangen;
 Posters (deftig!) worden enkel met buddies vastgemaakt. In de Mijn kan dit enkel op de kasten;
 Muziek mag geen geluidshinder worden;
 Alcoholische dranken en drugs zijn niet toegestaan;
 Ramen kunnen in sommige internaten (Mijn, Kijkuit) enkel en alleen kantelen (kippen). Wie zijn raam
forceert, betaalt de kosten;
 Elke matras heeft zijn eigen nummer. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je matras;
 Elke matras is voorzien van een hoeslaken (verplicht te gebruiken!). Dit moet op de matras om extra
kosten te voorkomen op het einde van het schooljaar;
 ’s Nachts blijf je op je eigen kamer en ontvang je niemand uit een andere kamer of internaatsgebouw.

9.13.5. Studie
 Naast de verplichte geleide studie in de studiezaal (of eigen kamer) kun je in je vrije tijd uiteraard
studeren op je kamer. Vaste zitplaatsen in de studie worden door de opvoeder bepaald;
 In de studiezaal wordt niet gegeten. Water wordt toegelaten, frisdrank niet;
 Je bent op tijd in de studie. Eens je in het studielokaal bent, is het stil en ga je aan het werk;
 Wil je na 22.30 uur nog verder studeren op de kamer, dan vraag je vooraf toestemming aan de
opvoeders;
 Elke avond tussen 20.00 en 21.00 uur kun je in het computerlokaal in de kijkuit studeren of op de
computer schoolwerk doen;
 Tijdens de examenperiode wordt een aangepaste regeling voorzien.

9.13.6. Vrije tijd en ontspanning
 Je kunt gebruik maken van de ontspanningsruimten of de sportvelden van de campus;
 Lokaal voor biljart, kicker, pingpong en darts en televisie, boks- en fitnessruimte. In de fitnessruimte is
het gebruiken van een handdoek om hygiënische redenen verplicht ;
 1 basketveld, 1 volleybalveld en 2 voetbalterreinen;
 Huren van dvd’s, strips op school;
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 Je kunt je medewerking verlenen in ons cafeetje, de filmcrew of onze vrije radio;
 Je kunt actief muziek maken;
 Bij gebruik van materiaal: afgeven identiteitskaart of ander waardevol voorwerp;
 Bij verlies of beschadiging: betalen van een vergoeding en een eventuele sanctie.

9.13.7. Roken schaadt de gezondheid
 Je kan roken tussen 18.30u en 22.00u;
 Na een lange avondpraktijk kun je na 22.30 uur nog 10-15 minuten pauzeren en eventueel roken in de
voorziene zone aan de poppit;
 Roken doe je enkel in de rookzone en op de toegelaten momenten;
 Tijdens uitstappen wordt niet gerookt;
 Peuken verdwijnen steeds in de voorziene asbakken;
 In de gebouwen en op het terras van de Mijn is er totaal rookverbod;
 De elektronische sigaret is toegelaten onder dezelfde voorwaarden als een gewone sigaret;
 Illegale drugs en roltabak zijn uit den boze en bij overtreding zal er streng opgetreden worden.
 Sancties: zie schoolreglement

9.13.8. Gsm-gebruik
 Enkel toegestaan tijdens de vrije tijd wanneer deze op stil en/of trilfunctie staat;
 Toegestaan tot 22.30u uur;
 Tijdens de studie staat je gsm volledig uit;
 Bij overtreding kan je gsm en simkaart voor 1 week in beslag genomen. Je krijgt ‘s morgens bij het
verlaten van het internaat om naar de les te gaan je gsm terug. Na de lessen dien je de gsm teug in bij
de opvoeder.

9.13.9. Computergebruik (laptop)
 Het gebruik van een pc of laptop op de kamer is toegestaan tot 22.30 uur. Enkel voor de 5de jaren:
tijdens de kamerstudie mag de laptop enkel gebruikt worden om taken te maken of te studeren (
smartschool enz… ).
 Computergebruik tijdens de geleide studiebeurt wordt dit jaar bij wijze van experiment,
toegestaan. Bij misbruik wordt de computer door de intern voor één week in veilige bewaring
gegeven bij de opvoeder.
 Als de opvoeder in de schoolagenda merkt dat er toetsen gepland zijn die de leerling beter zonder
computer studeert, kan hij het gebruik van de laptop in die studiebeurt verbieden.

9.13.10. Diefstal
 Voorkom diefstal: sluit dus steeds je kamer als je die verlaat en laat niks rondslingeren;
 Waardevolle voorwerpen of geld laat je thuis of kan je in bewaring geven bij je opvoeders. Het internaat kan
niet verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal of bij andere beschadigingen door jezelf of door anderen

9.13.11. Beleefdheid & omgang met elkaar
 In het internaat en tijdens activiteiten spreek je de opvoeders aan met de voornaam;
 Behandel elkaar met respect. Iedereen heeft eerbied voor elkaars huidskleur, seksuele geaardheid of
afkomst;
 Pesten, vechten en onbeschoft taalgebruik worden niet getolereerd;
 Zonder toestemming geen toegang tot het opvoederslokaal;
 Meisjes en jongens gaan niet bij elkaar op de kamer en ontmoeten elkaar enkel in de
gemeenschappelijke ruimte ‘ De Poppit ‘
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 Ga nooit een kamer binnen zonder te kloppen of indien de persoon niet aanwezig is;
 Ga je op bezoek bij iemand uit een ander internaatsgebouw, dan vraag je de goedkeuring aan de
verantwoordelijke opvoeder van dit gebouw.

9.13.12. Vernielingen
 Elke vorm van vandalisme wordt streng bestraft en vergoed door de betrokkene.

9.13.13. Activiteiten
 Lees heel frequent alle berichten die in de kijkkast hangen of verschijnen op smartschool. Zo ben je
steeds van alles op de hoogte;
 Bij activiteiten buiten de campus wordt correct gedrag verwacht. Gedraag je en wees beleefd. Jullie
gedrag bepaalt voor een groot stuk het beeld dat de mensen hebben van de school. Wees fier op je
school en internaat!
 Verplaatsingen gebeuren op een verkeersveilige manier. Er wordt niet gerookt op de heen- en terugreis
en enkel na goedkeuring van de opvoeder tijdens de activiteit.

9.13.14. Poppit en het dorp
 Openingsuren Poppit: zie regeling internaat;
 Energiedrankjes zoals Red Bull enz… zijn niet toegelaten;
 Je kan elke dag naar het dorp van 13 uur tot 14 uur.


Tijdens de examens gelden andere dorpsuren die tijdig worden meegedeeld.

9.13.15. Ziekte
Bij ziekte op het internaat moeten leerlingen zich steeds melden bij de opvoed(st)er, die de nodige
richtlijnen zal verstrekken;
Wie ziek is moet naar huis. De opvoed(st)er telefoneert naar de ouders om de nodige afspraken te maken;
Je verlaat nooit het internaat zonder de opvoeder te verwittigen;
Bij ongeval op het internaat moet je onmiddellijk de opvoeder verwittigen. Verzekeringsdocumenten haal
je op bij de opvoeder of aan de receptie.

9.13.16. Medicatie
 Vermijd onnodig medicatiegebruik;
 De school en het internaat aanvaarden uitzonderlijk dat leerlingen medicatie meebrengen. De leerling
brengt de leerkracht of opvoeder op de hoogte of de ouders geven een briefje mee;
 Het gebruik van medicatie op voorschrift wordt gemeld aan de opvoeder en er kan door deze toezicht
gehouden worden op het innemen ervan. Hiervoor moeten de ouders een document vooraf invullen
en laten handtekenen door hun arts.

9.13.17. Zonder toestemming mag je het schooldomein nooit verlaten!
9.13.18. Brandveiligheid
 Brandrichtlijnen worden door de opvoeders uitgelegd;
 Brandoefeningen zijn in ieders belang en veiligheid en moeten steeds ernstig genomen worden. Ze
worden door iedereen opgevolgd;
 Lees regelmatig de brandrichtlijnen. Deze bevinden zich aan de muur in je kamer;
 Waterkokers, niet reglementaire verlengsnoeren, verwarmingstoestellen,… zijn verboden;
 Toegelaten elektrische toestellen: printer, radio, haardroger, stijltang, elektrische tandenborstel en
een elektrisch scheerapparaat;
 Knoeien met het brandalarm is de veiligheid van anderen in gevaar brengen en wordt bestraft met een
contract en tijdelijke uitsluiting;
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 Kaarsen, geurstokjes en kerstverlichting zijn verboden;
 ’s Nachts doe je de kamerdeur nooit op slot.

9.14.

Afspraken half-internen



Je bent 15 minuten voor de start van de lessen op het schooldomein.



15 minuten na het laatste lesuur verlaat je het schooldomein. Nadien heb je geen toegang meer tot
het school- en internaatsdomein.



’s middags blijf je onder toezicht van de school. Gebruik de maaltijd in het juiste restaurant.



Elke intern heeft een sleutel van het halfinternenlokaal. Sluit deze deur steeds af bij je vertrek.



Breng een hangslot mee om je kastje af te sluiten.



Elke halfintern is verantwoordelijk voor de netheid. Veeg regelmatig zelf het lokaal uit.



Alle schade moet vergoed worden.



Het volledige schoolregelement is van toepassing op de halfinternen.

9.15.

AFSPRAKEN IN DE KLASSENGEBOUWEN

1. Cursus en schrijfgerief mee, ook tijdens een vervangles
Als je een cursus of lesmateriaal vergeten hebt, kun je onmogelijk terug naar je kamer. Tijdens een toets of
overhoring wordt geen lesmateriaal doorgegeven aan een andere leerling.

2. Stiptheid
De les begint bij het tweede belsignaal. Iedere les worden afwezigheden genoteerd. Als je te laat bent,
moet je dit met een “telaatbriefje” rechtvaardigen. Wie drie keer zonder briefje te laat komt, blijft op
vrijdagmiddag in de strafstudie.

3. Instructies via de kijkkast
Je vindt er het lessenrooster en heel veel andere nuttige info voor leerlingen.

4. Tijdens de lessen: stilte op de gang
Wanneer je geen les hebt, kom je niet in het gebouw.

5. Nette klassen
Net en respectvol gedrag vinden wij heel belangrijk! Geen papier op de grond, maar in de papiermand.
Tafels en stoelen steeds weer op hun plaats vóór je de klas verlaat.

6. Geen snoep, kauwgom of frisdrank / Geen gsm-gebruik
Gsm-gebruik in de les is verboden. Indien dit toch gebeurt, geef je het toestel af. Het toestel wordt in
bewaring genomen tot je naar huis gaat. De GSM kan dan opgehaald worden bij Bart Calcoen.
Er wordt in de Bronne niet gegeten of gedronken. Enkel water kan toegestaan worden.
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7. Attitude tijdens de lessen
Iedere vakleraar houdt rekening met je attitude. Deze telt mee voor de punten op je rapport.

8. Tijdens de pauze verlaten de leerlingen het gebouw
Indien je een leraar dringend wenst te spreken, wacht je op de gang bij de lerarenkamer. Post voor een
leraar geef je steeds persoonlijk aan de betrokken leraar af. Tijdens de lesuren en de pauzes ga je niet in
internaatsgebouwen binnen.

9. Respect voor iedereen - Verdraagzaamheid
Pesterijen meld je zo vlug mogelijk. Wij dulden geen pesterijen op school!

10. Stadskledij en verzorgd haar
Je kan onmogelijk terug naar je kamer om je in orde te stellen met je kledij of je onverzorgd haar. Wie
driemaal niet in orde is, blijft op vrijdag in de strafstudie.

11. Brandveiligheid en evacuatie
Nooddeuren mogen enkel gebruikt worden bij evacuatie indien de normale uitgang versperd is

10. Kostprijs per schooljaar
Vaste prijs

Richtprijs

Richtprijs

algemeen

volgt in annex

volgt in annex

De leerlingen betalen kostgeld voor de
maaltijden en logement. Te betalen in 4
schijven.
de

+ Kostgeld 2 graad: € 2859
de

+ Kostgeld 3 graad: € 2913
+ Kostgeld 7DR-7GT-7GB: € 3206
+ Kostgeld 7HO: € 1720
+ Kostgeld SeNSe: € 2590
+ Half-internen:
e

e

2 en 3 graad € 1145
7DR – 7GT – 7GB: € 1431
7HO: € 720
7SeNSe: € 1140
+ Waarborg kamer internen: € 248
+ Waarborg half-internen: € 124
+ Beroepskleding keuken en zaal
Verplichte uitgaven

jongens: € 531
+ Beroepskleding keuken meisjes:
€ 258
+ Beroepskleding zaal meisjes:
€ 267,20
+ Stadskleding jongens en meisjes:
€ 360
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SCHOOLKALENDER
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Facultatieve
uitgaven
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