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B. SELF-GOVERNMENT

Sportschool Meulebeke leert je met verantwoordelijkheid omgaan, het scherpt je sociale
vaardigheden en nodigt voortdurend uit tot inspraak, initiatief en creativiteit. Zo bereik je een
evenwichtige ontwikkeling, niet alleen van jezelf, maar ook van de groep waarin je leeft.
Bovendien worden die doelstellingen geprikkeld door de eigenheid van ons studieaanbod: de
lichamelijke opvoeding. Als sporter kan je op de tanden bijten of je iets ontzeggen; je verlegt
je grenzen en kent de vreugde van het overwinnen, de kameraadschap, de solidariteit.
Onze school stimuleert een sfeer van vertrouwen: je kent de spelregels, je leeft die na… ook
als de scheidsrechter even niet kijkt. Misbruik van vertrouwen is hoogst onsportief en verdient
een rode kaart. Zoals iedereen ben je verantwoordelijk voor wat zich op jouw school afspeelt.
Je bouwt mee aan een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar samen geleefd kan worden.
Wat volgt is een leidraad, ook voor jouw opvoeders die je naar de volwassenheid begeleiden.
Zij stimuleren, leiden en corrigeren indien nodig.

(*) Bij meerderjarigheid wordt het begrip ‘ouder’ vervangen door ‘leerling’.
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C. ALGEMENE INLICHTINGEN

1

HET REGLEMENT

Dit reglement is een toetredingscontract dat rechten en verplichtingen bindend vastlegt. Het wordt bij
je formele inschrijving éénzijdig opgelegd en je tekent voor kennisneming en akkoord. Door de
ondertekening ben je gebonden aan alle bepalingen van dit reglement. Bij weigering tot ondertekening
van het reglement wordt jouw inschrijving niet aanvaard.

2

BETALINGEN

Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of van je ouders
gevraagd worden. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Deze lijst is nietlimitatief.
Naast het internaatgeld zijn er de verplichte uitgaven die jij of jouw ouders zeker zullen moeten doen:
huur wandkluisje, uniforme kledij, … . Zaken die onze school als enige aanbiedt (bijv. uniform), koop je
verplicht op school.
Niet-verplichte uitgaven of kosten verbonden aan keuze-activiteiten (bijv. optie sport, busvervoer, …)
moeten jij of jouw ouders enkel vergoeden wanneer je die aankoopt of er gebruik van maakt.
Aangekochte uniforme kledij, tweedehandsboeken, schoenen, enz… worden bij uitschrijving nooit
teruggenomen.
Internaatgeld en schoolkosten worden afzonderlijk verrekend en nooit samen betaald, dit om
vergissingen te voorkomen.
Voor de betalingen van het INTERNAATGELD raadpleeg je best het formulier “Overeenkomst tot
inschrijving in het internaat” (cf. inschrijvingsdossier en bijlage 5).
Betalingen van de SCHOOLKOSTEN gebeuren als volgt:



Alle gemaakte kosten (kledij, pedagogische excursies, uitstappen, huur wandkluisje, dokter,
tandarts, apotheker, busvervoer, optie sport, enz.) worden gedetailleerd gefactureerd en u
maandelijks toegestuurd.
Enkel de ouder die zich bij de inschrijving als voogd kenbaar maakt, krijgt de facturen
toegestuurd.

Gebruik bij de betalingen van zowel internaat als school steeds het referentienummer dat op de
facturen vermeld staat.
Bij niet-betaling volgt een eerste schriftelijke aanmaning. Indien dit zonder reactie blijft, wordt het
dossier overgemaakt aan ons incassobureau of aan onze jurist. Een interest van 7,5% wordt
aangerekend bij achterstallen die de twee maand overschrijden.
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Alle betalingen gebeuren hetzij contant of op naam van Sportschool Meulebeke VZW
Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke, met telkens de vermelding “naam van de leerling”.
Rekeningnummer INTERNAAT:

738-7034211-84 (KBC) (IBAN BE03 7387 0342 1184)

Rekeningnummer SCHOOL:

738-0241343-29 (KBC) (IBAN BE26 7380 2413 4329)

3

VERZEKERING

Onze polis verzekert alle leerlingen tijdens het georganiseerd en gecontroleerd school- en
internaatleven en op weg van en naar de Sportschool Meulebeke, d.w.z. de normale weg enkel
onderbroken voor een gewettigde reden.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor jouw handelen, wanneer je op eigen verzoek of
dat van jouw ouders de school of het internaat verlaat. Het verlaten van de school of het internaat
zonder voorafgaande toelating gebeurt – los van eventuele sancties – geheel op eigen risico. Het is
bijgevolg wenselijk dat alle ouders een familiale verzekering onderschrijven.
Het komt voor dat activiteiten georganiseerd worden, waarbij je Sporttschool Meulebeke zonder
directe begeleiding mag verlaten. Dergelijke situaties vallen onder onze verantwoordelijkheid.
De schoolverzekering komt niet tussen bij schade of letsels die leerlingen elkaar onderling of aan
derden toebrengen. Materiële schade als gevolg van vandalisme, agressie of ongepast handelen, kan
nooit verhaald worden op de schoolverzekering. De school komt evenmin tussen voor geleden schade
die buiten het bestek van haar verzekeringspolis valt.

4
4.1

Privacy
Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school en internaat gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen
doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens
van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van
de leerlingbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind
je in [deel III, punt 5] van het schoolreglement.
Jouw persoonsgegevens verwerken we met Informat en Smartschool. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens
niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen
zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij
jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB).
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in
en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact
op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
anderen, zoals medeleerlingen.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je
gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je
ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.
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Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met de directeur.

4.2

Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van
school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je
schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe
school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die
gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk
verplicht zijn. Zo zijn we 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 ons dat schriftelijk binnen de 10
kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

4.3

Publicatie van beeld- of geluidopnames (foto’s, filmpjes …)

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op de
Facebookpagina van onze school, op Instagram, op flyers, in brochures en dergelijke. Met die opnames
willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze
activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die
beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze
beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog
intrekken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of
geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle
betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv.
de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

4.4

Bewakingscamera’s

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

4.5

Doorzoeken van lockers

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van
je locker in jouw bijzijn te controleren.

4.6

Gezondheid

Aangezien alle afspraken rond drugs, roken, alcohol, geneesmiddelen e.d. gemeenschappelijk gelden
voor zowel school als internaat, verwijzen we hiervoor naar de Gedragscode in het Algemeen reglement.
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D. ALGEMEEN REGLEMENT

Deel I - Gedragscode
5

Veiligheid en gezondheid

In het kader van de veiligheid treft onze school maatregelen rond brandpreventie, brandbestrijding en
evacuatie. De school zorgt voor E.H.B.O. -voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen
eerbiedigt en dat jij je inzet om de veiligheid te bevorderen. Daarom is het je taak om defecten en
storingen te signaleren. Tijdens evacuatieoefeningen volg je de gegeven richtlijnen stipt op. Ze zijn
bedoeld om jouw veiligheid en die van anderen te verhogen. Veiligheid en preventie worden
gecoördineerd door de preventieadviseurs van school en internaat.
Er wordt gevraagd dat jij je actief inzet wat orde en netheid in de lokalen betreft en dat je elkaar daarin
steunt.
De EHBO-posten bevinden zich in lokalen 18 en 19. Je kan er terecht voor kleine kwaaltjes, voor
verzorging na ongevallen en bij ziekte. De verantwoordelijke overdag is Geert Vanhevel, adjunct van
de directeur of het secretariaat. Tijdens de internaaturen kan je de beheerder of een opvoeder
aanspreken.
In de geest van ‘self-government’ wil Sportschool Meulebeke kennis, vaardigheden en attitudes
bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Vandaar dat school en internaat
bewust alcohol, onnodige medicatie, tabak en drugs willen vermijden en terzake een preventiebeleid
voeren.
5.1

Eerste hulp

We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer
wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of
een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen
op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op
het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Als je tijdens de praktijkvakken slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de
school dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de
toekomst te voorkomen.
5.2

Je wordt ziek op school of internaat

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je
opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als
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we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je
niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen.
Wij verschaffen enkel paracetamol (koortswerend en pijn stillend).
Elk gebruik van een geneesmiddel of wondverzorging noteren we in een register. Op het einde van het
schooljaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar
medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds
een arts contacteren.
5.3

Afspraken i.v.m. roken

Op school en internaat geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op
basis van tabak of van soortgelijke producten.
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heat-stick zijn
verboden.
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen.
Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we
een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.
Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht
bij de directie.
5.4

Afspraken i.v.m. alcohol

Als jongere beschik je over voldoende creativiteit en sociale vaardigheden om op een alcoholarme
wijze met elkaar te leven. Sportschool Meulebeke verwacht dat je geen alcohol meebrengt, drinkt of
doorgeeft. Alcoholgebruik breekt een gezonde groepssfeer en wordt gesanctioneerd.
5.5

Afspraken rond geneesmiddelen

Met je lichaam spring je zorgzaam om. Gebruik pijnstillers, slaapmiddelen en stimulerende producten
enkel indien nodig. Een optimale fysieke conditie is vooral het gevolg van training en inzet. Onze school
raadt het gebruik van geneesmiddelen af, met uitzondering van hetgeen een dokter voorschrijft. Vul
alvast het attest ‘gebruik medicatie’ in, dat je bij de inschrijving ontvangt. De school kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen als gevolg van gebrekkige of ontbrekende
informatie. Internen die regelmatig medicatie innemen (bijv. relatine) doen dat onder toezicht en
spreken hiervoor af met de beheerder.
5.6

Afspraken rond drugs

Sportschool Meulebeke verbiedt leerlingen, personeel en bezoekers bezit, gebruik, verhandelen of
doorgeven van drugs. Dit verbod geldt ook buiten het schooldomein. Je kan met vragen en problemen
steeds terecht bij de directie, het opvoedend en/of onderwijzend personeel. De anonimiteit en het
vertrouwelijk karakter van het gesprek worden in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Vanuit
onze opvoedende opdracht voeren wij terzake een preventiebeleid. We nodigen alle
schoolbetrokkenen uit aan dit beleid mee te werken.
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Wanneer we VERMOEDEN dat je drugs gebruikt, volgt een verkennend gesprek. Het schoolkastje en
de kamer kunnen door het school- en internaatpersoneel onderzocht worden. Dit kan noodzakelijk zijn
om je vrij te pleiten van verdenking.
Wij brengen je ouders van dit vermoeden op de hoogte. Er wordt indien we dit wenselijk achten een
contract opgemaakt - mee ondertekend door je ouders - waarin je jezelf oplegt enkele afspraken na te
leven.
Het niet-naleven van dit contract leidt tot het inzetten van de tuchtprocedure die kan leiden tot
verwijdering uit de school.
Bij DRUGGEBRUIK verwittigt de directie onmiddellijk je ouders en de politie. Wij zoeken samen naar
eventuele (externe) hulpverlening. De tuchtprocedure wordt opgestart.
Wie drugs doorgeeft, verkoopt of anderen aanzet om te DEALEN, betekent een gevaar voor de
omgeving. De tuchtprocedure wordt opgestart en kan leiden tot definitieve uitsluiting. Feiten die
gebeuren buiten de school en de goede werking van de school en de goede naam van de instelling
schaden, kunnen eveneens aanleiding geven tot tuchtsancties. De directie brengt je ouders en de
politie op de hoogte.
5.7

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken negatief in op het welbevinden van leerlingen.
Systematisch vijandig gedrag kan niet worden getolereerd. Een “slachtoffer” kan zich steeds wenden
tot het CLB, de directie, een opvoeder of een vertrouwensleerkracht. Dat kan rechtstreeks of via email (meldpunt@sportschool-meulebeke.be). Sportschool Meulebeke zal samen met jou helpen
zoeken naar een oplossing.
Afhankelijk van de situatie, wordt er gepoogd om het pestgedrag op een niet-sanctionerende manier
aan te pakken. In ernstige gevallen kan de “dader” onmiddellijk een sanctie conform het orde- en
tuchtreglement krijgen. De betrokken ouders worden op de hoogte gebracht.
Als leeftijdsgenoot of vriend speel je een belangrijke rol in de globale preventiepolitiek van onze
school. Je bent een bevoorrechte getuige van wat zich bij klas- en kamergenoten afspeelt. Je kan
bijdragen tot een positieve mentaliteit door ‘verdwaalden’ het foute van hun intenties of daden te
laten inzien, ook al betreft het zaken die zich buiten onze school en internaat afspelen. Aarzel nooit
om in dat verband een opvoeder of leerkracht aan te spreken.

6

Kledij en voorkomen

Het uniform draag je steeds, ook bij buitenschoolse activiteiten. Uniforme kledij wordt door
Sportschool Meulebeke - na aankoop - nooit teruggenomen. Alle kledij en schoeisel voorzie je van jouw
naam. Zo vind je verloren stukken sneller terug. Je (ont)leent geen kledij, maar je gebruikt steeds eigen
materiaal. Overdag draag je kousen en uniforme schoenen, geen sport- of gymschoenen. Pantoffels
kunnen enkel op de kamer. Wanneer jouw uniform niet meer voldoet aan de voorschriften, dan dien
je dit opnieuw in orde te brengen. Wanneer dit niet gebeurt binnen een redelijke termijn, dan kan de
school je verplichten om jouw uniform terug reglementair te maken of om een nieuw exemplaar aan
te schaffen.
Je streeft een sober en sportief voorkomen na: een verzorgde haarsnit en geen oorbellen, make-up,
halskettingen, ringen, armbanden, lange vingernagels, ... Tijdens de warmere maanden wordt het
zomeruniform gedragen. Tijdens de sportlessen draag je de uniforme sportkledij. Sporten in het
schooluniform kan omwille van de hygiëne niet.
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7

Houding buiten de school en het internaat

Buiten de school en het internaat gedraag jij je altijd correct. Je bewijst jouw zin voor
verantwoordelijkheid en fairplay. Zorg dat je voorkomen en taalgebruik beantwoorden aan de
doelstellingen van “self-government” en respecteer de wensen van je begeleider. Alle vormen van
roken, drugs en alcohol blijven verboden. Jouw houding bepaalt of activiteiten voor herhaling vatbaar
blijven.

8

Telefoon, GSM en multimedia

Op school en tijdens parascolaire activiteiten gebruik je geen GSM, iPods, mp3-speler, laserpennen,
camera’s, fototoestellen enz… tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van de directie.
Het is niet toegelaten om informatie - van welke aard dan ook – te verspreiden, via geschreven of
gesproken pers, via internet, enz. m.b.t. personeelsleden, leerlingen en activiteiten van en in de school
en het internaat, zonder de toestemming van de betrokken personen én van de directie.
Wie de eer en de goede naam van leerlingen of personeelsleden van onze school via het internet, sms,
publicaties … beschadigt, wordt door de school verantwoordelijk gesteld. Een juridische procedure
wordt niet uitgesloten.
Voor dringende gevallen kunnen jouw ouders je contacteren. We garanderen niet dat je ogenblikkelijk
kan bereikt worden. Zo word je bijv. tijdens studiemomenten nooit gestoord.
De afspraken m.b.t. het gebruik van gsm en multimedia op het internaat, worden bij de aanvang van
het schooljaar meegedeeld.

9

Handel drijven en gokken

Je kan op Sportschool Meulebeke geen handel drijven, op welk vlak dan ook. De enige uitzondering
daarop betreft de verkoop van tweedehandsboeken.
Gokspelen laat je achterwege. Geldspelletjes zijn verboden.
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Deel II - Infrastructuur
10 Het domein “Ter Borcht”
Sportschool Meulebeke bevindt zich op het domein “Ter Borcht”. De school- en internaatgebouwen
behoren aan Sportschool Meulebeke VZW; het park en sportcentrum aan de gemeente. Uiteraard
gedraag je je correct tegenover bezoekers en gemeentepersoneel.
Sportterreinen, kleedkamers en douches van het gemeentelijk sportcomplex staan enkel tijdens de
lesuren ter beschikking van de school, tenzij anders meegedeeld. In alle andere gevallen gebruik je de
voorzieningen van de school. Als sporter waardeer je de enorme inspanningen die de gemeenschap
moet opbrengen voor aanleg en onderhoud van sportinfrastructuur. Je weet goed waar je wel of niet
mag lopen met spikes, voetbalschoenen,… Je respecteert de voorschriften van het sportcentrum.
Iedereen beleeft plezier aan een groene omgeving. Geniet ervan, op een verstandige manier…
De cafetaria van het zwembad is enkel onder begeleiding van een verantwoordelijke leerkracht of
opvoeder toegankelijk.
In het sportcentrum zijn lockers voorzien waar je gebruik van kan maken. Laat waardevolle
voorwerpen niet achter in de kleedkamers. Geef dieven geen kans!

11 De sporthal en kleedkamers
Betreed de sporthal met het nodige respect. Je controleert altijd of je witte pantoffels zuiver zijn. Met
je witte pantoffels kom je niet buiten de zaal, omgekeerd ga je nooit met andere (gekleurde)
sportschoenen de zaal binnen. Om het parket te beschermen wordt er niet gevoetbald. Het
wegplaatsen van de toestellen gebeurt ordentelijk na iedere les of ontspanningsperiode. Kauwgom is
nergens toegelaten. Frisdranken, chips, snoep e.d. komen de sporthal niet binnen. Je zorgt eveneens
voor nette kleedkamers en douches. Laat je materiaal niet rondslingeren en berg alles in je kastje op.
De kastjes kunnen door school- of internaatpersoneel gecontroleerd worden op orde en netheid en bij
vermoeden van oneerlijke praktijken.

12 Het klaslokaal
Verzorg je houding en voorkomen. Je gebruikt je klaslokaal enkel voor les en studie. Je neemt er nooit
ontspanning. Het blijft een “stille zone” voor leerlingen die rustig willen studeren. In het
klassengebouw wordt niets gegeten of gedronken. Kauwgom hoort er niet. Respect voor het meubilair
draagt bij tot een aangename sfeer. Berg waardevolle voorwerpen, boeken en schriften na elke les of
studie in je kastje op. Vergeet niet jouw kastje te sluiten.

13 De wandkluisjes in het klassengebouw




Je huurt een kastje voor de duur van één schooljaar. De huurprijs bedraagt 20 Euro en wordt
betaald vóór de aanvang van het schooljaar.
Bovendien betaal je een borgsom van € 6,25. Bij verlies van de sleutel of het niet inleveren ervan,
vervalt de borgsom. Bij beschadiging worden de kosten van herstelling doorgerekend aan de
huurder.
Op het einde van de huurperiode worden enkel ORIGINELE sleutels aanvaard.
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In je kastje komen enkel zaken terecht die betrekking hebben op de theorielessen en persoonlijke
spullen zoals portefeuilles, boeken, enz. Geen kledij, schoenen, drank, tabak, eetwaren, enz.
Voor iedere vakantieperiode haal je het kastje leeg en maak je het schoon.
De directie van de school en/of het internaat behoudt zich het recht voor om je kastje op ieder
moment te controleren, al dan niet in jouw bijzijn.
Sportschool Meulebeke is niet aansprakelijk voor diefstal of inbraak.

14 Het kasteel
Het kasteel en omgeving maakt geen deel uit van de schoolaccommodatie en is verboden terrein voor
de leerlingen.

15 Toegankelijkheid lokalen
Je krijgt niet zomaar toegang tot alle lokalen. Begin september word je daarover ingelicht.
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Deel III - Orde- en Tuchtmaatregelen

16 Ordemaatregelen
Als je de goede werking van school of internaat hindert, het les- of studieverloop stoort of gemaakte
afspraken niet nakomt, kan er een ORDEMAATREGEL genomen worden: verwittiging, strafwerk,
karwei, tijdelijke verwijdering uit les of studie, … . Dit moet je helpen je attitude te verbeteren. Bij
tijdelijke uitsluiting uit de les moet jij je onmiddellijk melden op het secretariaat. Tegen geen enkele
ordemaatregel is beroep mogelijk.
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door alle personeelsleden van Sportschool
Meulebeke.

17 Tuchtmaatregelen
Als ordemaatregelen tot niets hebben geleid, als je ernstige of strafbare feiten stelt of als je
gedragingen stelt die een gevaar vormen, wordt een TUCHTMAATREGEL overwogen. Die wordt
genomen na overleg tussen directeur en beheerder. Jouw ouders worden op de hoogte gebracht en
eventueel uitgenodigd tot een gesprek. Tegen een tuchtmaatregel is geen beroep mogelijk, behalve
bij definitieve uitsluiting.
17.1 Tijdelijke doorsturing of uitsluiting

Enkele misstappen kunnen, nadat jij en je ouders op de hoogte gebracht worden, uitmonden in een
tijdelijke doorsturing of tijdelijke uitsluiting van de lessen (maximaal 10 lesdagen). Dat kan o.a. bij :











het verlaten van het domein zonder toelating. De schoolweek eindigt nà het appel!
fysiek of verbaal geweld tegenover anderen;
pesten of in diskrediet brengen van medeleerlingen of personeel;
onverantwoorde relaties en/of seksueel getinte daden;
het niet respecteren van de afspraken m.b.t. roken;
het betreden van lokalen bestemd voor het andere geslacht;
vandalisme of beschadiging (deze moet je uiteraard vergoeden);
alcoholgebruik of meebrengen van alcoholhoudende dranken;
bezit of doorgeven van pornografie;
cafébezoek zonder toelating.

17.2 Definitieve uitsluiting

Bij het overwegen van een definitieve uitsluiting wordt het advies van de klassenraad ingewonnen. Je
kan definitief uitgesloten worden wanneer jouw gedrag een blijvend negatieve invloed uitoefent op
de omgeving. Indien gesprekken en aanmaningen niets uithalen, word je na contact met je ouders
definitief doorgestuurd. Definitieve uitsluiting kan bij:





diefstal. Dit kan gesignaleerd worden aan politie;
verhandelen en doorgeven van drugs of medicatie. De politie wordt geïnformeerd;
druggebruik. De politie kan verwittigd worden;
intieme betrekkingen met een andere leerling;
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extreem geweld en seksuele intimidatie;
roken binnen de gebouwen;
wapenbezit;
opzettelijk misbruik branddetectie en/of alarminstallatie.

Je wordt zeker definitief doorgestuurd bij
 Brandstichting.

OPMERKING :
Indien je meermaals tijdelijk geschorst wordt, of een fout begaat waarvoor je eerder werd
gesanctioneerd kan dat eveneens resulteren in definitieve verwijdering. Het ligt voor de hand dat
leerlingen die omwille van louter schoolse aangelegenheden worden doorgestuurd ook het internaat
moeten verlaten (en omgekeerd).
Soms wordt een ‘pedagogische overeenkomst’ of contract afgesloten voor een (on)bepaalde duur.
Het niet naleven ervan kan leiden tot het opstarten van de procedure tot verwijdering uit Sportschool
Meulebeke.
17.3 Procedure bij tuchtmaatregelen

We verwijzen hiervoor naar de paragrafen 24.7.3 en 24.7.4 in het schoolreglement.
Het internaatreglement behandelt de te volgen procedure in paragraaf 34.5.3.
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E. HET SCHOOLREGLEMENT

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een
engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over
afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige
informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.
Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement.
Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er
wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij
veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’
spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed
leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het
kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator …

Deel I ― Pedagogisch project en engagementsverklaring
18 Pedagogisch project
Ons pedagogisch project, het Self-Government project, is van toepassing zowel op school als op het
internaat. We verwijzen naar deel B van deze bundel voor een korte beschrijving ervan.
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19 Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken.
Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg



met de Sportschool Meulebeke VZW waartoe onze school behoort
met de schoolraad van onze school.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier
te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is
echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw
medewerking.

19.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We willen u op geregelde tijden
informeren over de attitude en prestaties van uw zoon/dochter op school. Dat doen we schriftelijk via
rapport, agenda, elektronisch platform of gewone briefwisseling en digitale communicatie. We
verwachten dat u ze opvolgt en parafeert indien gevraagd.
Het is belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen een goed zicht hebben op de werking van onze
school. In het begin van elk schooljaar plannen we daarom een infoavond. U kunt er kennis maken met
de leerkrachten en de pedagogische aanpak. Voor de exacte data verwijzen we u naar de
schoolkalender en de website van de school (www.sportschool-meulebeke.be)
Gedurende een schooljaar worden alle ouders driemaal uitgenodigd voor een individueel overleg met
de leerkrachten over de attitudes, schoolresultaten en de vorderingen. Oudercontacten bieden u de
mogelijkheid om te communiceren met leerkrachten, directie, opvoeders en een CLB-medewerker. Dit
is vooral aangewezen bij attitude– en/of prestatieproblemen. Dankzij een gesprek met een leerkracht
kunt u inzicht krijgen in de problematiek en kunnen we samen naar oplossingen zoeken.
De klassenleraar (titularis) staat in voor de planning van deze oudercontacten via het elektronisch
platform of per brief.
We verwachten een maximale aanwezigheid op deze oudercontacten. Mocht dit toch om de één of
andere reden niet lukken, vragen we jullie ons op voorhand te verwittigen.

19.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
19.2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij of zij volgt.
Stages, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze
meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te
ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan
gesanctioneerd worden met een ordemaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het
schoolreglement onder punt 23.1.
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Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve
schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze
worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.
19.2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen
met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij
eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door
naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in
het schoolreglement onder punt 23.1.9.
Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om
een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in
gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij
hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind
verblijft.

19.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Op regelmatige tijdstippen is er een vergadering van de cel leerlingenbegeleiding. Deze bestaat uit de
directeur, de beheerder, de leerlingenbegeleider, enkele leerkrachten en het CLB. Sommige leerlingen
kunnen op onze school genieten van leerzorg maatregelen. In dergelijke gevallen bezorgt u de school
zo snel mogelijk een attest van een erkende instantie of een diagnostisch verslag van het CLB.
De school zal steeds in overleg met jullie en met jullie zoon/dochter zoeken naar de meest aangewezen
vorm van begeleiding en we rekenen hierbij op jullie positieve medewerking door in te gaan op
uitnodigingen tot overleg indien aangewezen.

19.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent
ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een
behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel
tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook
dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

19.5 Adreswijziging
Indien uw verblijfplaats niet identiek is aan uw domicilie, bezorgt u het adres van uw verblijfplaats op het
secretariaat. U meldt elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer onmiddellijk op het
secretariaat.
Voor akkoord, op ... september te Meulebeke

De ouders
Naam leerling: ..............................................................
Algemeen school- en internaatreglement schooljaar 2018-2019
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Deel II ― Het reglement
20 Inschrijvingen en toelatingen
Je kan inschrijven vanaf de “opendeurdag” (meestal eind april – begin mei). Dat kan nooit telefonisch
gebeuren maar steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van je ouders of
voogd. Eigen leerlingen of broers/zussen van eigen leerlingen worden bij voorrang ingeschreven.
Een inschrijving is pas definitief als je voldoet aan de wettelijk bepaalde toelatingsvoorwaarden
(voorleggen van een bewijs of oriënteringsattest) én nadat je ouders (*) het schoolreglement voor
akkoord hebben ondertekend.
Ouders van minderjarige leerlingen verbinden er zich toe de inhoud van het reglement mede te delen
aan hun zoon/dochter wanneer het tijdens het schooljaar meerderjarig wordt. Vanaf je achttiende
verjaardag is je handtekening volledig rechtsgeldig. In dit reglement verwijst een asterisk (*) naar de
items waarin je vanaf je meerderjarigheid autonoom kunt optreden.
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt
enkel:
1.
2.
3.

4.
5.

wanneer je zelf onze school verlaat; of
wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of
wanneer 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; of
jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving
stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; of
je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt [3.1.10]).

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het
volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel
III.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25
jaar bent geworden.
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een
bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de
toelatingsklassenraad beslissen of je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere
studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

Je kiest bij de start van elk schooljaar voor een sportoptie waarin je je wil vervolmaken. Indien je als
nieuwe leerling op onze school inschrijft, dan kan je jouw keuze van sportoptie éénmalig herzien tot 1
oktober (of tot 1 maand na de inschrijving indien deze in de loop van het schooljaar gebeurt), mits
akkoord van de coördinatoren van beide opties waartussen je wenst te wisselen.
Nadien kan nog slechts in uitzonderlijke gevallen (o.a. om medische redenen) van sportoptie worden
veranderd. In deze gevallen zijn het de coördinatoren van beide opties die samen met de directeur
hierover een beslissing nemen.
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21 Vrije leerling
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je
inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je als vrije leerling inschrijven. Op deze
inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat je op het einde van het schooljaar geen
studiebewijs ontvangt.

22 Onze school
22.1 Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling
Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het
schoolreglement.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.

22.2 Beleid inzake buitenschoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten zoals daguitstappen, sportstages, opendeurdag e.a. worden als normale
schooldagen beschouwd. Je aanwezigheid hierop is verplicht. Indien je om een ernstige reden niet aan
één van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreek je dit vooraf met de directeur. Onverwittigde
afwezigheid of afwezigheid zonder geldige reden zullen als spijbelen worden beschouwd.
Gemaakte onkosten voor extra-murosactiviteiten kunnen in geval van gewettigde afwezigheid indien
mogelijk deels worden gerecupereerd.

22.3 Schoolrekening
Wat vind je terug in de bijdrageregeling (zie bijlage 6)?
In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Je ontvangt
de bijdrageregeling bij inschrijving of bij aanvang van het schooljaar. Op die lijst staan zowel verplichte
als niet-verplichte uitgaven en die is niet-limitatief:


Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je
schoolboeken, kopieën … Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukt
examenpapier, koop je verplicht bij ons. Er zijn ook zaken die je zowel bij ons als ergens anders
kan kopen. Je kiest zelf waar je die zaken koopt, maar als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders
ervoor betalen.



Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je
niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:


Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen (bvb. kostprijzen
van kopieën).



Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen
mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn,
maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de
activiteit vorig schooljaar heeft gekost.
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De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening:


maandelijks krijgen ouders een schoolrekening via e-mail. We verwachten dat die afrekening op tijd
en volledig wordt betaald via overschrijving. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.



In geval van wanbetaling zal buiten een aanmaningskost van € 9,00 van rechtswege en zonder
noodzaak aan ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand vanaf factuurdatum en een
forfaitaire schadeloosstelling van 15% met een minimum van € 40,00 aangerekend worden.
Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan € 10,00. In geval van procedure zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.



Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke
schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald , blijven beide ouders elk het
volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.



Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de directeur de contactpersoon op onze school.
We gaan discreet om met elke vraag.



Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan.
Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet
aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet.



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

22.4 Reclame en sponsoring
Bij reclame of sponsoring door derden houden we rekening met volgende principes:


de verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame;



alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar
het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring);



de reclame en de sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en doelstellingen van de
school;



de reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang.

Elke vorm van reclame of sponsoring moet door de directie worden goedgekeurd.
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23 Studiereglement
23.1 Afwezigheid
Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school (vooral van toepassing op maandag
of de dag na een afwezigheid op het internaat) en deel te nemen aan de buitenschoolse
(lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders
ondertekend hebben.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste
documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 23.1.1 tot en met 23.1.6. Je
ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere
gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover
vind je in punt 23.1.7.

23.1.1 Je bent ziek
23.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?


een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één,
twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.



een medisch attest is nodig:
o zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen
geen lesdagen zijn;
o wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische
redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;
o als je tijdens de proefwerken ziek bent.

23.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:


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



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



begin- of einddatum zijn vervalst;



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 ....

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.
23.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je
meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school
(laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.
Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één
medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische
ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan
afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je
ouders.
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23.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding of sport die je mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde
oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke
opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding of sport
zien wat je wel en niet kan in de lessen.
Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding of
sport kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je
een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal
volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding of sport op een andere manier zal benaderen (bv.
theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen
steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De
klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

23.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als
regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je thuis les krijgt. De
klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.
Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet:


je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van
TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg. Ben je
niet-chronisch ziek dan krijg je 4 uur per week thuis les. Ben je chronisch ziek dan krijg je 4 uur thuis
les per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid;



onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Als je op minder dan 25 km van de school verblijft,
heb je recht op TOAH.



je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit
blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten
met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden
beoordelen.

23.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs?
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen 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 hierover kan je steeds terecht bij
de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

23.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand
die bij jou thuis inwoont. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht
of een huwelijksaankondiging.
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het
overlijden van een familielid enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht
kan terugvinden.
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23.1.3 Je bent (top)sporter
Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te
nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

23.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut
Als je een topkunstenstatuut 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.

23.1.5 Je bent zwanger
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde
afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De
schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk
onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 23.1.1.5).

23.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen


je moet voor een rechtbank verschijnen;



de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;



bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;



op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;



je bent preventief geschorst;



je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;



je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van
de Vlaamse Scholierenkoepel;



om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden.
Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:
o

Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)

o

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

o

Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het
katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

23.1.7 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv.
persoonlijke redenen, school-vervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of
zijn afgevaardigde. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit
schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).
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23.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of
persoonlijke taken?
Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je
verplicht worden die achteraf te maken.
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde
samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en
wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

23.1.9 Spijbelen kan niet
Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter
niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het
CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel
spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je
blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

23.2 Persoonlijke documenten
Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, jouw schoolagenda in (komende taken, testen of
overhoringen). Iedere week wordt je agenda door een van de ouders (*) ondertekend. De klastitularis
ziet dit geregeld na.
Taken en overhoringen verzamel je op een ordentelijke manier. Bij de aanvang van het schooljaar
word je gevraagd een attest te ondertekenen waarin je je persoonlijk verantwoordelijk verklaart voor
deze taken en overhoringen. Ze moeten op eenvoudige vraag op school kunnen bezorgd worden.
Iedere leerkracht spreekt met je af hoe je de leerstof noteert. Jouw cursussen worden regelmatig
nagezien. Zorg ervoor dat ze steeds in orde zijn (ook na ziekte).
Leerboeken worden individueel aangeschaft. Op het einde van het schooljaar kunnen ze via de
school tweedehands worden doorverkocht.

23.3 Leerlingenbegeleiding
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te
voorzien. Dit doen we door hen te begeleiden in 4 domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en
studeren, psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg. Dit gebeurt vanuit
een continuüm van zorg.
De school werkt samen met het CLB. Het CLB staat in voor de medische consulten, maakt deel uit
van de cel leerlingenbegeleiding, is aanwezig op oudercontacten, begeleidt individuele leerlingen en
is betrokken bij het studiekeuzeproces van de leerlingen. Enkele CLB-medewerkers nemen deel
aan de vergaderingen van de werkgroep Zorg op het niveau van de scholengemeenschap.

23.4 Begeleiding bij je studies
Een van je leerkrachten vervult de taak van klassenleraar (titularis). Hij volgt je van nabij op. Alle
problemen – zowel op persoonlijk vlak als in klasverband – kunnen in vertrouwen met de titularis
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besproken worden. Ook kan je tijdens het schooljaar een groene begeleider worden toegewezen o.a.
bij het afsluiten van een pedagogische overeenkomst of op vrijwillige basis.
Op geregelde tijdstippen komt de begeleidende klassenraad bijeen. Tijdens de leerlingenbespreking
verstrekt je klassenleraar uitgebreide informatie over je studie. Indien inhaallessen worden
geadviseerd, volg je dat advies best op.
Soms is doorverwijzing naar het CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde
remediëring worden je ouders (*) op de hoogte gebracht.
Geregeld, meestal na een evaluatieperiode, organiseert de school informatieavonden voor de ouders
(*). Wij benadrukken het belang van dergelijke avonden. In dringende gevallen moeten deze
gelegenheden niet worden afgewacht. Een eenvoudig telefoontje voor een afspraak volstaat... .

23.4.1 Een aangepast lesprogramma
Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele
uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken een aangepast
lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet,
zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.
23.4.1.1

Bij 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 zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De
directie zal jouw 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 dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om aangepaste
doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma ... . We werken hiervoor samen met het CLB.
23.4.1.2

Bij ziekte of ongeval

Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad
vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen
(bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over
twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad
beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.
23.4.1.3

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden

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


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



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

23.4.1.4

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen

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

23.4.2 De evaluatie
23.4.2.1

De beoordeling

Je prestaties worden op verschillende manieren beoordeeld:
Het dagelijks werk omvat niet alleen het resultaat van testen, taken, overhoringen en opdrachten,…
maar ook je leerhouding, je inzet in de klas, orde en stiptheid, je medewerking,… De leraar plant (ev.
in overleg) de verschillende opdrachten. Daarnaast kan de leraar onaangekondigd lesonderdelen
individueel of klassikaal ondervragen. In principe wordt de week vóór de examens geen testen meer
afgenomen.
Examens gaan na of je grotere leerstofonderdelen kunt verwerken.
Op basis van minder goede resutaten kan door een leerkracht aangeboden of door een klassenraad
verplicht worden extra remediëring te volgen. Afwezigheid op verplichte remediëringslessen kan
zwaar doorwegen op jouw attitude-beoordeling. Je kan je ook uit eigen beweging aanbieden voor
deze lessen indien je dit wenselijk acht.
23.4.2.2

Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk
te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik
van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op
evaluatiemomenten …
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 je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met
toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal
kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij
aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die
toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de
onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad 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 de bewuste proef
het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard en je dus geen cijfer krijgt voor de
proef. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.
Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het
mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel
doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als
juridisch onbestaande moeten beschouwen.
23.4.2.3

Meedelen van de resultaten

Het rapport is een synthese van je prestaties dagelijks werk en/of examens. Het wordt vier maal per
jaar aan je ouders (*) bezorgd. De eerstvolgende schooldag bezorg je het terug aan je titularis.
Resultaten van toetsen, taken en examens verschijnen eveneens op het elektronisch platform van de
school.
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We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf
vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel
kunnen jullie ook een (digitale) kopie vragen. Dat kan door een gemotiveerde aanvraag schriftelijk te
bezorgen aan de directeur.
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

23.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar

23.5.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling
waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de
bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.
Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist:


of je al dan niet geslaagd bent;



welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.

Hij steunt zich bij zijn beslissing:


op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;



op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het
schooljaar;



op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De delibererende klassenraad kan je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt
23.4.3).

23.5.2 Mogelijke beslissingen
Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de
eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar:


krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende
leerjaar;



ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar
overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad
oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en
bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.



als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de
belangrijkste redenen voor die beslissing.

Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.
Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:


een getuigschrift van de eerste graad;
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een getuigschrift van de tweede graad;



een diploma van secundair onderwijs op het einde van het 2de leerjaar van de derde graad
aso/tso;

In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd.
Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige
gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de
klassenraad een beslissing nemen.

23.5.3 Het advies van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest B of C, een advies geven voor je
verdere schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit:


suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten);



concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te
werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak;



een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan
moet schenken.

Bij een oriënteringsattest A kan de delibererende klassenraad een advies geven voor je verdere
schoolloopbaan.
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt
hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken (bvb. door verplicht bijwonen
remediëringslessen). Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie
doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de
eindbeoordeling.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van de
leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als
studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het
uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

23.5.4 Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die
beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je
ouders (of jijzelf zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit
punt.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
23.5.4.1

Persoonlijk gesprek

Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het
oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag*
na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden
jullie in de jaarplanning (zie deel III, punt 27). We geven het rapport altijd aan jou mee, ongeacht je
leeftijd.
Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas
te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld.
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Ook die datum vind je terug in de jaarplanning (zie deel III, punt 27).
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk
aanvragen bij de directeur. 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 directeur 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 directeur vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende
klassenraad rechtvaardigen;



de directeur vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij
de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te
overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur, ofwel met de beslissing van de
nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.
23.5.4.2

Beroep instellen

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 23.4.4.1), dan kunnen je ouders of jij zelf
(zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het
schoolbestuur:
Voorzitter Beroepscommissie
Sportschool Meulebeke VZW
Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie:


ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur (wanneer de betwiste beslissing
werd bevestigd);



ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

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 (zie boven)
wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel
voor de verzending als voor de ontvangst.
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:


het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van
ontvangst);



het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
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We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van
de delibererende klassenraad betwisten.
23.5.4.3

Beroepscommissie

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook
deel III, punt 25.11). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) 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. Jullie kunnen zich daarbij laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of
overmacht.
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling
blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel 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.
23.5.4.4

Beter vermijden

Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn
jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

24 Leefregels, afspraken, orde en tucht
24.1 Praktische afspraken en leefregels op school

Aangezien de meeste van deze afspraken gemeenschappelijk gelden voor zowel school als internaat,
verwijzen we hiervoor ook naar de onderdelen Gedragscode en Infrastructuur in het Algemeen
reglement.

24.2 Houding in de klas en in het klassengebouw






Verzorg je houding en voorkomen: perfecte uniforme kledij, geen hoofddeksels, geen
sportschoenen.
Eet of drink niet. Ook kauwgom laat je achter in de vuilnisemmer voor het betreden van het
klassengebouw.
Verzamel tijdens elke pauze je schrijfgerief, boeken en schriften die je nodig hebt tot aan de
volgende pauze. Zo vermijd je tijdverlies tussen 2 lessen door.
Je betreedt nooit een klas zonder uitdrukkelijke toestemming van een leerkracht, opvoeder of
directie.
Je neemt plaats op de door de leerkracht aangeduide plaats.
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Sta bij de start van de les recht naast je bank en zwijg. De leerkracht geeft je toestemming om
te gaan zitten.
Gebruik van het digitale bord of ander didactisch materiaal kan enkel mits toelating van de
leerkracht.
Vraag tijdens de les altijd toestemming om je plaats te verlaten.
Bezoek het toilet enkel tijdens de pauze. Zo vermijd je onnodig storen van de les.
Je verlaat je werkplek zoals je ze gevonden hebt. Je schrijft niet op stoelen of banken en ruimt
je werkplek op voor het verlaten van de klas.
De lokaaloverste is verantwoordelijk voor de netheid in de klas. Hij kan je vragen hem te helpen
de klas netjes achter te laten en het bord te reinigen.
Je hebt je schoolagenda altijd bij, het is een belangrijk dagelijks werkinstrument. Draag er zorg
voor.
Berg je materiaal dat je niet onmiddellijk nodig hebt op in je kastje en sluit dit af. Zo vermijd je
verlies van notities, boeken en waardevol materiaal.
De leerkracht bepaalt wanneer de les ten einde is en wanneer je het lokaal mag verlaten.

24.3 Labo-reglement














Je gaat het labo nooit binnen zonder begeleider.
Laat je boekentassen e.d. buiten het lokaal.
Verplaats geen stoelen. Verstel die niet in de hoogte.
Ruim je werktafel op voor je vertrekt. Laat geen rommel liggen.
Materiaal voor eventuele proeven haal je vooraan af.
Materiaal en producten (ook afval of restanten) lever je vooraan terug af.
Blijf a.u.b. uit de kasten.
Tenzij dit je gevraagd wordt, raak je de pc of het digitaal bord niet aan.
Bunsenbranders en kranen kunnen enkel tijdens proeven gebruikt worden.
Respecteer het lokaal: schrijf o.a. niet op stoelen of banken.
Respecteer de vaste plaats die de leraar je toekent.
Je komt niet achter de leraarstafel vooraan de klas.
Bij practica draag je altijd een schort en indien nodig een veiligheidsbril.

24.4 Afspraken taken, langetermijnopdrachten (LTO's) en toetsen


Taken, testen en LTO’s (langetermijnopdrachten) worden door alle leerlingen gemaakt, d.w.z.
dat een leerling, die om wat voor reden dan ook afwezig geweest is, niet zomaar vrijgesteld
wordt van een taak of test. Een leerling kan per uitzondering van een leerkracht vrijgesteld
worden van een taak of LTO. Deze beslissing is volledig aan de leerkracht.



Een leerling dient na zijn afwezigheid op eigen initiatief bij de klasverantwoordelijke, andere
leerlingen of de leerkracht navraag te doen naar het in te halen werk. Aangekondigde testen
vind je op Informat terug.



Een leerling contacteert de leerkracht op eigen initiatief ten laatste in de eerstvolgende les om
een taak in te dienen of test in te halen.



Een taak of LTO wordt netjes, met een correct hoofd en / of voorblad en OP TIJD afgegeven.
o Als een taak niet op tijd ingediend wordt, zijn de punten sowieso 0%, MAAR de taak
moet nog steeds afgegeven worden. Indien niet, kost dit nog eens extra punten
attitude. Bij hardnekkigheid kan een leerling via het kaartensysteem (gele kaart) nog
extra gesanctioneerd worden.
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o

o
o

LTO’s en taken die meetellen voor het examen: indien je de opdracht te laat, maar
nog binnen de week indient, kan je maximum nog de helft van de punten behalen.
Later dan een week betekent een nul.
LTO’s en taken worden niet via digitale versie, vb. per mail of stick, aanvaard tenzij
anders aangegeven.
LTO’s zijn steeds op de toetsenkalender terug te vinden.



Spieken of praten tijdens een test is onmiddellijk een nul. Praten tijdens de spreekoefening of
presentatie van een klasgenoot betekent dat er punten afgaan van je eigen cijfer.



Plagiaat plegen, hoe onbeduidend ook, resulteert in 0%.

KU Leuven definieert plagiaat als volgt:
(Katholieke Universiteit Leuven (2013) De definitie van plagiaat. Geraadpleegd op 02
september 2014 via www.kuleuven.be/plagiaat/definitie.html)
"Plagiaat is elke overname van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, …)
van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder
adequate bronvermelding.
Plagiaat heeft verscheidene verschijningsvormen:





het woordelijk of bijna woordelijk overnemen van andermans teksten (of onderdelen ervan)
ongeacht het soort bron (ook digitale bronnen al dan niet via het internet) zonder het
aangeven van een citaat (bijvoorbeeld via aanhalingstekens) en/of zonder adequate
bronvermelding;



het kopiëren van afbeeldingen, schema’s, grafieken, figuren, geluids- of beeldfragmenten
… zonder adequate bronvermelding;



het parafraseren van andermans redeneringen zonder adequate bronvermelding;



het vertalen van teksten zonder adequate bronvermelding."

Elke opdracht is een individuele opdracht, tenzij anders aangegeven, vb. een groepswerk.
Overschrijven van medeleerlingen wordt gesanctioneerd.

24.5 GSM en multimedia op school

Op school gelden de volgende regels wat betreft gebruik van alle soorten multimedia (incl. GSM):
Het gebruik van GSM / Multimedia is toegestaan tijdens de dagelijkse middagpauze, en de lange
pauzes woensdag- en vrijdagvoormiddag, hierbij rekening houdend met onderstaande voorwaarden:
 NIET in de eetzaal, de sporthal/sportzaal, het zwembad;
 NIET tijdens het uitvoeren van een karwei;
 in STILTE !!;
 met RESPECT voor elkaar en ieders privacy.
Op alle andere momenten tijdens de schooluren blijft het gebruik van GSM / Multimedia verboden,
tenzij na uitdrukkelijke toelating van directie of schoolpersoneel.

24.6 Privacy
We verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 4 van de Algemene Inlichtingen.
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24.7 Orde- en tuchtreglement
We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is,
kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

24.7.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders
een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:


een gesprek met de klassenleraar, een groene leerkracht of de directie;



een begeleidingsovereenkomst;
Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je
krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal
de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. 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 zal verlopen.



een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-out genoemd;
Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen
in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.

24.7.2 Herstel
Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel.
We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met
elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn:
•
een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
•
een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
•
een bemiddelingsgesprek;
•
No Blame-methode;
•
een herstelgericht groepsoverleg (HERGO);
Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen
slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen
naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van
het schoolbestuur kan een tuchtprocedure, zoals in punt 4.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen
om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de
hoogte.

24.7.3 Ordemaatregelen
24.7.3.1

Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het
schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen.
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op
studiebekrachtiging.
24.7.3.2

Welke ordemaatregelen zijn er?
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een verwittiging;
strafwerk;
de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij het secretariaat;
een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens
maximaal één lesdag;
 het nablijven op vrijdagavond (strafstudie).
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

24.7.3.3

Het kaartensysteem

De school besteedt veel zorg aan de naleving van afspraken en regels. Daarom hanteert de school een
kaartensysteem om de nodige discipline in de hand te werken. Je ouders kunnen je verkregen kaarten
online raadplegen.
Je kan een witte kaart krijgen voor elke verwittiging. Deze geldt enkel als waarschuwing en heeft voor
de rest geen gevolgen.
Je kan een gele kaart krijgen voor bijvoorbeeld:













Niet in orde zijn met de schoolagenda
Taken niet tijdig afgeven
Te laat komen zonder reden
Boeken, cursussen, materiaal niet bijhebben, geen notities nemen
Niet in orde zijn met uniforme kledij
Eten of drinken in leslokalen, klassengebouw, kleedkamers en sporthal
Lessen storen
Overtreden van een correcte “houding in het klassengebouw”
Afwezig blijven op karwei
Onrespectvol gedrag tegenover medeleerlingen of personeel
Multimedia (GSM, iPod, iPad, MP3, …) gebruik zonder toestemming
Het reglement labo, computerlokalen of sporthal overtreden

Je kan een oranje kaart krijgen voor:








Spijbelen
Agressie of grof taalgebruik tegenover medeleerlingen of personeel
Pesten van medeleerlingen of personeel
Alle vormen van roken
Affectieve relaties onverantwoord etaleren
Beschadigen van lesmateriaal, meubilair en accommodatie
De veiligheid van anderen in gevaar brengen

Bovenstaande ordemaatregelen kunnen door elk personeelslid gegeven worden en zijn automatisch
gekoppeld aan het verkrijgen van strafstudie die meestal op vrijdagavond (van 16u30 tot 18u00)
doorgaat. Eén oranje kaart is of vijf gele kaarten zijn gelijkwaardig aan één strafstudie !
Je kàn een groene kaart krijgen als beloning voor een goede prestatie, voorbeeldig gedrag en/of
volgehouden inzet. Deze compenseert 2 gele kaarten. Een groene kaart compenseert nooit een oranje
kaart.

24.7.4 Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
24.7.4.1

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?
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We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school
in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking
van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen,
personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:




als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

24.7.4.2



Welke tuchtmaatregelen zijn er?

Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal
15 schooldagen (zie punt 24.7.3.7);
Je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

24.7.4.3

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt,
vraagt hij vooraf het advies 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.
24.7.4.4

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:







De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op
een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De
poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB
kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf
dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 24.7.3.7).

24.7.4.5

Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen.
Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:


Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:
Dhr. Kurt Wallaeys
Voorzitter Sportschool Meulebeke VZW
Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke



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*. 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.
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het
hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
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Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.


Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
o

het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met
bewijs van ontvangst);

o

het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
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
ook deel III, punt 25.10) . In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft
uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De
beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de
leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere
procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een
plaatsvervanger aan te duiden. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 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 toch 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 dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem
de doorslag.
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter
van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met
een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

24.7.4.6

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:



We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die
mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen
niet gebruikt worden.



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



Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.



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

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

o

Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting
administratief uitschrijven.
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Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou
weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

24.7.4.7

Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de
lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel
uitzonderlijke situaties gebeuren:


bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;



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

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen.
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze beslissing in
de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school wordt
daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.

24.7.5 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt
uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet
zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders
ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de
redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk
aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische
afspraken maken met jou en je ouders.

24.8 Klachtenregeling
Je ouders of jij zelf hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met
beslissingen*, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het
ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de
directeur. Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor je ouders volstaat, dan kunnen zij
hun klacht* in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Voor de procedure verwijzen
we naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen.
* Het gaat niet om klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat,
bv. interne beroepscommissie.
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Deel III – Informatie
Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement.
Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg
binnen de school.

25 Wie is wie?
Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze
school:

25.1 Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden
voor een optimaal verloop van het onderwijs.
Sportschool Meulebeke VZW heeft als adres Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke.

25.2 De scholengemeenschap
Onze school behoort tot de Scholengemeenschap Molenland. De scholengemeenschap heeft als
opdracht het onderwijs in de regio te coördineren en te begeleiden, overeenkomstig de van kracht
zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen en binnen het kader van een afgesloten contract.
In deze scholengemeenschap zetelen twee schoolbesturen:


VZW Katholiek Secundair Onderwijs Tielt-Ruiselede met de scholen De Bron Tielt, SintJozefsinstituut Tielt, Handelsinstituut Regina Pacis Tielt, Vrij Technisch Instituut Tielt, Instituut
Sancta Maria Ruiselede en BuSO De Ster Tielt.



Sportschool Meulebeke VZW met de Sportschool Meulebeke.

25.3 De directeur en het directieteam
De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school.
Samen met zijn adjunct en de beheerder van het internaat vormen ze het directieteam dat instaat
voor de coördinatie tussen school en internaat.

25.4 Zorgcoördinatie
Sommige leerlingen hebben bijzondere noden. Het uitstippelen van de passende zorg voor deze
leerlingen zal in overleg gebeuren met de participanten (ouders, leerling, VCLB en de school) en
eventueel externen.
De zorgcoördinator / leerlingbegeleider besteedt hieraan extra aandacht en verzorgt tevens de
brugfunctie naar het VCLB.
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25.5 De cel leerlingenbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding op onze school is samengesteld uit medewerkers van het VCLB, de
zorgcoördinator, eventueel nog één of meer leden van het onderwijzend personeel, de
internaatbeheerder en de directeur.
Naast de begeleiding van aspecten van studiegedrag heeft deze cel extra aandacht voor de
begeleiding van socio-emotionele problemen. Maar ook schoolloopbaanbegeleiding,
gezondheidseducatie en andere leerlinggebonden items kunnen op de agenda komen van de
vergaderingen.

25.6 De klassenraad
Alle leerkrachten die aan jou lesgeven, maken deel uit van de klassenraad.
De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad
beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde
studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies
op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd
bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

25.7 De leerlingenraad
Elke klas kiest een klasoverste. Deze zal automatisch ook lid zijn van de leerlingenraad.
In de leerlingenraad kunnen de leerlingen zelf ideeën op tafel leggen en met elkaar bespreken.
Indien ze dit wenselijk achten, kunnen deze via de schoolraad aan de directie worden voorgelegd.
De leerlingenraad kiest zelf haar voorzitter en secretaris. Beiden zullen automatisch lid zijn van de
schoolraad.

25.8 De ouderraad
Elke ouder kan lid worden van de ouderraad en het bestuur ervan.
De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van
al de leerlingen op school, op het internaat en thuis.
Zij organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en
ondersteunt allerlei activiteiten op school.

25.9 De schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale
gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het
schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op
voor de opvoeding van de leerlingen.

25.10 De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting
(zie deel II, punt 24.7.3.5).
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
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25.11 De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat
je hebt behaald (zie deel II, punt 23.4.4.3)
In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing
bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

25.12 Comité voor preventie en bescherming op het werk
Dit comité geeft advies over:


de samenstelling van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB);



de minimumprestaties, de aanduiding, vervanging en verwijdering van de preventieadviseur;



het beleid inzake het welzijn van de arbeiders;



het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan;



de technische en wetenschappelijke middelen, de lokalen, de financiële middelen en de
administratieve personen die ten dienste staan van de IDPB (Interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk).

25.13 Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB)
Zie bijlage 3.

25.14 Het ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Zuid:
- Adres: Beekstraat 113b, 8500 Kortrijk
- Contactpersoon bij het ondersteuningsnetwerk: lieven.villays@netwerkzuid.be
- Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je
terecht bij de directeur.

26 Studieaanbod
Sport heeft een sterk opvoedende waarde.
De afwisseling sport - algemene vorming stimuleert jongeren niet alleen sportief, maar ook mentaal
(studie).
De richting ASO Sportwetenschappen benadert de sport eerder als een middel om schools goed te
presteren. De richting TSO L.O. en Sport daarentegen beschouwt het sporttechnische als een doel op
zich.

26.1 ASO SPORT-WETENSCHAPPEN
Je kiest een sterke richting die wetenschappen, talen en algemeen vormende vakken combineert met
een degelijk pakket sport. Aanleg, studie-inzet en doorzettingsvermogen zijn hierbij echt noodzakelijk.
Deze opleiding stelt je in staat studies op universitair niveau te starten.
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26.2 TSO LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
In deze richting verzoen je een uitgesproken interesse en aanleg voor sport met een degelijke algemene
vorming. Je kiest voor een ruim pakket L.O. en sporttechnische vakken.
Een positieve studiehouding biedt mogelijkheden in het hoger onderwijs, bv. pedagogisch,
paramedisch, sociaal, ... .

26.3 Lessenroosters
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27 Jaarkalender
Vrijdag 31/08/2018:

Intake internaat

Maandag 3/09/2018:

1e schooldag

Dinsdag 4/09/2018:

Teambuildingsdag 3des

Zondag 9/09/2018 - Vrijdag 14/09/2018:

Ardèchestage 4des

Maandag 24/09/2018:

Info-avond ouders nieuwe leerlingen

Maandag 8/10/2018 - Vrijdag 12/10/2018:

Sportstages en lesvrije themaweek

Vrijdag 26/10/2018:

Rapport DW1 + oudercontacten

Maandag 29/10/2018 - Vrijdag 2/11/2018:

Herfstvakantie

Vrijdag 7/12/2018 - Dinsdag 18/12/2018:

Kerstexamens

Vrijdag 21/12/2018:

Rapport 1e trimester + oudercontacten

Maandag 24/12/2018 - Vrijdag 4/01/2019:

Kerstvakantie

Maandag 7/01/2019:

Start 2e trimester

Vrijdag 25/01/2019:

Bezoek Sidin-beurs 6des

Vrijdag 1/02/2019 - Zaterdag 9/02/2019:

Skistage 5des en 6des

Maandag 18/02/2019:

Info-avond 6des met oud-leerlingen rond
studiekeuze

Vrijdag 1/03/2019:

100 dagen 6des

Maandag 4/03/2019 - Vrijdag 8/03/2019:

Krokusvakantie

Donderdag 14/03/2019:

Examencross

Maandag 25/03/2019 - Dinsdag 2/04/2019:

Paasexamens

Dinsdag 2/04/2019 om 12u:

Vertrek internen naar huis

Vrijdag 5/04/2019:

Opsturen rapport 2e trimester

Maandag 8/04/2019 - Maandag 22/04/2019:

Paasvakantie

Dinsdag 23/04/2019:

Start 3e trimester

Maandag 29/04/2019:

Facultatieve vrije dag

Dinsdag 30/04/2019:

Pedagogische studiedag - vrijaf leerlingen

Woensdag 1/05/2019:

Verlofdag 1e mei

Vrijdag 3/05/2019 (van 17u tot 21u):

Opendeurdag

Donderdag 30/05/2019 - Vrijdag 31/05/2019: Hemelvaart
Maandag 3/06/2019 - Vrijdag 7/06/2019:

Sportexamens 6des

Maandag 10/06/2019:

Pinkstermaandag

Woensdag 12/06/2019 - Vrijdag 21/06/2019:

Eindexamens

Vrijdag 21/06/2019 om 12u:

Vertrek internen naar huis

Woensdag 26/06/2019 (start om 19u):

Proclamatie 6des

Donderdag 27/06/2019 (van 15u tot 19u):

Rapport 3e trimester
+ oudercontacten (3des, 4des, 5des)

Vrijdag 28/06/2019:

Extra vrije dag

Maandag 19/08/2019 – Vrijdag 23/08/2019:

Bijkomende proeven

Algemeen school- en internaatreglement schooljaar 2018-2019

september 2018

p. 43

28 Jouw administratief dossier
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over
de juiste gegevens beschikken.
De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het
trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister ...
De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van
basisonderwijs) je hebt behaald.

29 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je
terecht bij leraren en opvoeders. Ook de zorgleerkracht / leerlingbegeleider is er om je verder te helpen.
Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een
begeleiding die bij jou past.

29.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden
over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken
we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook
rekening met wat het beste is voor anderen.

29.2 Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je
niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een
lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je
toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat
jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

29.3 Een dossier
Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke
informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de
cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens
bijhouden in je leerlingendossier.
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over
hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel II, punt 24.6. Om een oplossing te vinden,
is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier
steeds over informeren.
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29.4 De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in
een cel leerlingenbegeleiding. Op regelmatige basis bespreken we in deze vergadering de moeilijke
situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLBmedewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen.
Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te
bespreken.

29.5 Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met jou
bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere
personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

30 Waarvoor ben je verzekerd?
Hiervoor verwijzen we graag naar het algemeen reglement, deel Algemene inlichtingen.

31 Zet je in voor de school als vrijwilliger
Op 1 augustus 2006 trad de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers in werking. Deze wet legt
een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt
bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders,
leerlingen, oud-leerlingen en nog anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de
vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement
ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het
schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

Organisatie
Sportschool Meulebeke VZW
Administratieve zetel:
Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke

31.1 Verzekeringen

31.1.1 Verplichte verzekering
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de
vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040
Brussel. Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat.
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31.1.2 Vrije verzekering
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die
geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar
en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen. Je kan de polis
inkijken op het schoolsecretariaat.

31.1.3 Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

31.2 Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de
organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout.
Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

31.3 Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening
als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een
vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.
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F. HET INTERNAATREGLEMENT
Toelichting bij het internaatreglement
Het internaatreglement is een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en
waarden beschrijft die het internaat in het opvoedings- en vormingsproces van de jongeren wil bereiken.
Het weerspiegelt de eigen internaatcultuur.
Als internen leren leven in de kleine samenleving die het internaat is, is dit een stap op weg naar hun
integratie in de ruimere samenleving. Het internaat zal de internen tonen wat dit samenleven inhoudt en
daarvoor een eigen ervaringsveld uitbouwen. Zo werkt men aan een samenleving waarin respect en
gerechtigheid geen ijle woorden zijn, maar een pedagogische opdracht vormen, waarin alle betrokkenen
participeren (internen, ouders, internaatmedewerkers, school, …)
Het internaatreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het
tweede deel lees je de bepalingen rond inschrijving, de situering van het internaat als leergemeenschap
en als opvoedings- en leefgemeenschap en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte krijg je heel wat
informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van
het internaatreglement. Dit reglement werd overlegd tussen het internaatbestuur en het internaatteam.
Wanneer je inschrijft in ons internaat, gaan je ouders akkoord met het volledige internaatreglement.
Wanneer het internaat wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord
van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie
opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten
we ook van jou dat je het reglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je
kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in het reglement naar
“je ouders” wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden.

DEEL I - Pedagogisch project
In de internaatcontext wordt ruim aandacht geschonken aan de uitwerking van het “self-government”
project als basis van de pedagogische aanpak. Meer daarover in het “algemeen reglement” en in
hoofdstukje 5 waarin de hoofdrolspelers worden toegelicht.
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DEEL II - Reglement
32 DE INSCHRIJVING
32.1 Eerste inschrijving
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het
reglement van het internaat. Dit betekent dat je niet telefonisch (of per fax of mail) ingeschreven kan
worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder,
aanwezig is op het intakegesprek. Na lezing wordt het pedagogisch project en het internaatreglement
ondertekend ter goedkeuring door ouders en intern.

32.2 Herinschrijving
Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Gedurende het schooljaar (tenzij bij
een definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan men herinschrijven voor het volgende
schooljaar. De concrete procedure vind je in deel 3 (inschrijvingsbeleid).

33 HET INTERNAAT ALS LEERGEMEENSCHAP
33.1 Organisatie van de studie
Dagelijks krijg je minstens 2 blokken van 50 minuten studie. Op maandag, dinsdag en donderdag is dat
van 19.10 uur tot 20.00 uur en van 20.20 uur tot 21.10 uur. Op woensdag wordt van dat schema
afgeweken : studie van 17.00 uur tot 18.00 uur en van 19.15 uur tot 20.00 uur.
Dagelijks wordt daar bovenop een extra uur studie aangeboden tussen 16.45 uur en 17.45 uur.
Internen die ’s avonds het internaat voor een training verlaten moeten hiervan gebruik maken. Dit extra
uur studie wordt op woensdag tussen 14.00 uur en 15.00 uur georganiseerd.
De opvoeders bepalen wanneer je op de eigen kamer (individueel) kan studeren of wanneer je dat in
groep onder (strakker) toezicht moet doen.
Verplichte (vaste) studie-uren spendeer je uitsluitend aan schoolwerk, lesvoorbereidingen en
persoonlijke studie. Je blijft op de toegewezen plaats, loopt niet rond en stoort jouw buur en omgeving
niet. Materialen als scharen, kleefband, snijmesjes, correctors, … dragen niet bij tot de concentratie. Er
wordt verder afgesproken om geen iPads, ipods, gsm’s en dergelijke in de onmiddellijke omgeving te
laten liggen.
Reageer positief op aanmerkingen van het begeleidend personeel. Zij zijn er om de studiesfeer te
bevorderen. Laat storende discussies na wanneer je ergens op gewezen wordt.
De opvoeders zien verder toe op een geïndividualiseerde studie(methode)begeleiding. Voor de internen
van de tweede graad is dit verplicht, voor de derde graad gebeurt dat op vraag van de ouders of van
jezelf. De opvoeders verwachten dat je de gemaakte afspraken correct opvolgt en brengen de ouder(s)
op de hoogte van jouw inzet en evolutie.
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33.2 Opvolging van de resultaten

De opvoeders nemen kennis van jouw resultaten via het elektronisch leerplatform en stemmen de
studiebegeleiding daar gedeeltelijk op af.

33.3 Contact met ouders, de school, CLB, …

De beheerder en het opvoedend personeel zijn telefonisch het vlotst te bereiken tussen 19.10 uur en
20.00 uur. Een persoonlijk gesprek is altijd mogelijk, liefst na afspraak. Ook tijdens de oudercontacten
die door de school worden georganiseerd kan het een en het ander met het internaatteam besproken
worden.
Jouw attitude en inzet wordt 3 à 4 keer per schooljaar door het internaatteam geëvalueerd. Deze
beoordeling omvat de algemene houding (voorkomen, beleefdheid, fair play, inzet, …), de studie-inzet
en de gemeenschapszin (de wijze waarop je je in de groep opstelt). Deze evaluaties krijg je samen met
het schoolrapport.
Problematisch gedrag wordt via de telefoon, per brief, via mail of elektronisch leerplatform meegedeeld.
De opvoeders overleggen met de vakleerkrachten wanneer zij constateren dat er iets fout loopt met de
resultaten. Zij zijn aanwezig op de leerlingenbespreking voor of na de toetsen van oktober, december
en Pasen.
Het contact met het CLB wordt geregeld via de beheerder (o.a. in de cel leerlingenbegeleiding).

34 HET INTERNAAT ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP
34.1 Aanwezigheid
Als je ingeschreven bent in ons internaat verwachten we dat je gedurende het hele schooljaar aanwezig
bent en aan alle activiteiten deelneemt. Ze geven je de kans om je te verrijken, je verder te ontwikkelen
en je te integreren in de groep. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op
internaat, d.w.z. onmiddellijk na de laatste les. Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan
deelnemen aan een activiteit of afwezig bent. In het volgende punt kan je lezen welke procedure je dient
te volgen bij afwezigheid.

34.2 Afwezigheid

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


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



Een medisch attest is vereist
o
o
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;
wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische
reden hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.

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

het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de intern te maken
heeft, zoals vb. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren wanneer je de eerste dag terug op
internaat bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen ziek bent, dan moet je het medisch attest
onmiddellijk op internaat laten bezorgen, vóór je terugkomt.
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op internaat, volstaat
één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een
chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met
de beheerder, één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd
wordt door een verklaring van de ouders.

34.2.3 Van rechtswege gewettigde afwezigheid
De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (vb. huwelijk, begrafenis,…) gelden ook als
een gewettigde afwezigheid op internaat, mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.

34.2.4 Afwezigheid om een andere reden
Voor andere dan afwezigheden wegens ziekte of van rechtswege gewettigde afwezigheid heb je de
toestemming van de beheerder nodig. Je hebt dus geen recht op andere afwezigheden (vb. om
persoonlijke reden). Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds vooraf een schriftelijk
verantwoordingsstuk laten afgeven door je ouders.
Voor alle afwezigheden geldt de afspraak dat je ’s avonds terug op het internaat aanwezig bent.
Indien je aangesloten bent bij een sportvereniging, kan je van de beheerder de toelating bekomen om
deel te nemen aan een clubtraining op voorwaarde dat :







Jouw ouders daartoe schriftelijk instemmen;
Je een aanvraag van de club(trainer) voorlegt, met duidelijke vermelding van aard, plaats, tijdstip
en duur van de training;
Je diezelfde avond terug op het internaat aankomt;
Je attitude correct blijft;
Je geen misbruik maakt van deze gunstmaatregel. Hou het sportief.
Jij je komt afmelden voor je vertrekt.
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Doorgaans wordt toelating gegeven voor één wekelijkse training. Meerdere trainingen moeten
gemotiveerd worden.
Alle trainingen en buitenschoolse activiteiten worden geschrapt tijdens de examenperiodes. Concreet
betekent het dat je geen toelating meer kan bekomen voor extra-muros-activiteiten vanaf de week vóór
de examens.

34.3 Toegang tot het internaat

De internen kunnen de maandagmorgen op het internaat terecht van 8.00 uur tot 9.00 uur.
Onmiddellijk na aankomst kleed je je om. Je maakt jouw bed op, schikt het meegebrachte materiaal in
de kast en breng je boeken en sportmateriaal naar beneden.
Tijdens de weekends, verlofdagen en vakantieperiodes is het internaat gesloten.
Overdag, tijdens de lessen, is het internaat niet toegankelijk.
Op het domein (gemeentelijk sportcentrum en Sportschool) worden geen auto’s van leerlingen
toegelaten, ook niet op de parking voor het personeel van school en internaat.
Het is niet de bedoeling dat je bezoek ontvangt op het internaat. Ouders kunnen langskomen voor een
individueel gesprek, na afspraak met de beheerder. Ze melden zich steeds aan bij aankomst en krijgen
niet zomaar toegang tot de kamers van de internen.
Oud-leerlingen zijn welkom in zoverre zij de werking niet hinderen. Zij krijgen nooit toegang tot
leefruimtes en kamers van de internen.

34.4 Leefregels
Bij aanvang van het schooljaar ontvang je een overzicht van de leefregels die moeten toelaten dat
iedereen binnen de groep naar behoren kan functioneren. Deze leefregels kunnen aangepast worden
aan de omstandigheden.
Hieronder volgen enkele algemene afspraken.

34.4.1 Kledij – voorkomen – hygiëne
Op het internaat geldt – wat kledij betreft – het algemeen (school)reglement. Tijdens sportbeoefening
mag je jouw eigen sportkledij dragen. Zorg voor voldoende kledij (ondergoed, kousen, reserve) en hou
er rekening mee dat je bijvoorbeeld jouw kamer met iemand moet delen.

34.4.2 Persoonlijke bezittingen
Portefeuilles, grotere bedragen geld en dure voorwerpen kunnen steeds bij de beheerder in bewaring
afgegeven worden. De kastjes in het klassengebouw vormen overdag een veilig alternatief. Je wordt
afgeraden om geld op de kamer of in de kleedkamer te bewaren. Boeken- en sporttassen beschouw je
best niet als veilig.
Voorzie jouw materiaal duidelijk van jouw naam. Niet alleen de boeken en de kaften, maar ook
schoenen, kledij, rekenmachine enz. allerhande. Verloren materiaal vindt zo vlugger zijn eigenaar terug.
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Streef een sober en sportief voorkomen na : verzorgde haarsnit en zeker geen juwelen (oorbellen,
halskettingen, ringen, armbanden, enz.…). Make-up laat je achterwege.

34.4.3 Gezondheid
Ons internaat wil attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Het
internaat wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het
misbruik van genees- en genotsmiddelen (zie : algemeen reglement voor school en internaat).
















Gebruik medicatie enkel na en volgens voorschrift. Bij aanvang van het schooljaar bezorg je de
beheerder een attest dat vermeldt welke medicatie je moet gebruiken. Internen die regelmatig
geneesmiddelen innemen (bijv Rilatine of Concerta) doen dat onder toezicht en spreken hiervoor af
met de beheerder.
Het is vanzelfsprekend dat je geen medicatie doorgeeft aan anderen.
Er is een EHBO-lokaal op het internaat waar de opvoeders de eerste zorgen kunnen toedienen
(wondverzorging, zalfje voor verstuiking, ijs, e.d.).
Zieke internen horen niet thuis op het internaat. Zieken of gekwetsten kunnen ’s morgens en na de
lessen bij de beheerder terecht voor consultatie bij de schooldokter. Er wordt contact opgenomen
met de ouders wanneer we vinden dat de intern beter thuis uitziekt of verdere behandeling nodig
heeft.
Als sportieve jongere ken je de schadelijke invloed van tabak. Het internaat wil je daarbij
ondersteunen en verwacht van jou dat je niet rookt.
Ingeblikte voeding, bederfbare eetwaren (o.a. zuivel, vlees, smeerkaas, sausen e.d.) zijn niet
toegelaten. Uit hygiënische overwegingen en om ongedierte geen kans te geven, berg je snoep en
koekjes op in een goed afgesloten blikken trommel of plastic doos.
Het internaat voorziet in toespijs. Het is niet toegelaten om die zelf mee te brengen.
Je mag geen gebruik maken van verwarmings- of kookelementen. Hetzelfde geldt voor koelkasten.
Het meebrengen, het gebruik en het onder invloed zijn van alcohol zijn verboden (zie algemeen
reglement).
Het bezit, gebruik, doorgeven, verhandelen en onder invloed zijn van drugs is verboden voor alle
internen, zowel op als buiten het internaat (zie algemeen reglement). Ze betekenen een ernstig
risico voor jouw gezondheid en die van de andere internen.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal ons internaat op de eerste
plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en
tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met
dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je andere
internen bij drugsgebruik betrekt.

34.4.4 Pesten, geweld en ongewenste seksueel gedrag (zie algemeen reglement).
Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief op het welbevinden van
internen. Positieve acties om pestgedrag te voorkomen, zijn belangrijk. Het internaat wil zowel aan
preventie als aan interventie werken.
Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde intern, die geïsoleerd wordt en geen weerstand
kan bieden, wordt niet getolereerd.
Het is de taak van alle internen om pesterijen, geweld en ongewenst (seksueel) gedrag te melden
wanneer ze daar getuige van zijn.
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34.4.5 Vervoer van internen
Op maandagmorgen haalt een bus (busmaatschappij De Meibloem-Tielt) leerlingen op in Gent en
brengt die op vrijdagnamiddag terug naar de omgeving van het Sint-Pietersstation. Het
inschrijvingsdossier bevat meer informatie.

34.4.6 Veiligheid


















Jaarlijks organiseert het internaat minstens 3 evacuatieoefeningen. Er wordt van jou verwacht dat
je die ernstig neemt en gegeven richtlijnen nauwgezet opvolgt.
Het internaat heeft geïnvesteerd in een alarm- en evacuatie-installatie. Je maakt daar nooit misbruik
van. Spuitbussen (haarlak, deo, …), vernevelaars e.d. zijn op de kamers verboden om niet
nodeloos te moeten evacueren. Nooduitgangen kunnen enkel gebruikt worden bij evacuatie en niet
om een (internaat)gebouw zomaar te verlaten (cf. algemeen reglement).
Het internaat brengt veilige elektrische installaties aan. Ook hier geldt de regel dat die op een
correcte gangbare manier worden gebruikt. Om die reden wordt het niet toegestaan om kamers,
gangen, kleedkamers, enz… als sportzalen te beschouwen. Bijgevolg worden in die ruimtes geen
voet-, golf-, basket- en andere ballen toegelaten.
De meeste kamers zijn uitgerust met ramen die enkel openkippen, dat omwille van de veiligheid.
Wie bewust het sluitmechanisme forceert en/of breekt om ramen volledig te kunnen openen, zal de
kosten voor herstel moeten dragen en krijgt een tuchtmaatregel.
Omwille van het valgevaar is het streng verboden de daken te betreden.
Het internaat probeert defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Indien je een defect of
storing constateert, verwittig je best zo snel mogelijk een opvoeder of de beheerder.
Het gebruik van de sporthal en de fitnessruimte gebeurt altijd met een zichtbare zin voor
verantwoordelijkheid. Toestellen worden correct gebruikt en dit gebruik mag nooit gepaard gaan
met risico’s voor de veiligheid van anderen. In de sporthal wordt nooit gevoetbald. De toestellen in
de sporthal kunnen enkel onder begeleiding gebruikt worden.
Het is belangrijk om doucheruimten enkel te benutten waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is de enige
manier om het douchen voor iedereen hygiënisch en veilig te houden. Lege flacons laat je dus niet
rondslingeren, kledij en handdoeken neem je terug mee, schoenen kunnen niet in de natte zones,
enz.
Het (onderhouds)personeel doet een ernstige inspanning om te zorgen voor nette en hygiënische
toiletten. Toon respect voor hun werk en voor jouw medeleerlingen door verantwoord met het
sanitair om te gaan. Beschadig geen handdoek- en toiletpapierhouders. Iedereen kan een net toilet
waarderen. Aan de meisjes wordt gevraagd om gebruik te maken van de hygiënische emmers en
de bijhorende zakjes, teneinde het vastlopen van de waterzuiveringsinstallatie of het verstoppen
van afvoeren te vermijden.
Gebruik internet op een faire manier en breng de privacy van anderen niet in gevaar.
Je kan jouw kamer beschouwen als een privé-ruimte waar anderen niet zomaar binnen komen.
Daarom krijg je nooit toegang tot de kamers van andere internen. Zo wordt vermeden dat
persoonlijke bezittingen verdwijnen.

34.4.7 Omgangsvormen
Als intern weet je respect op te brengen voor de mensen die jou begeleiden. Je kan omgaan met een
opmerking en reageert altijd op een correcte manier. Ook andere (jongere) internen spreek je respectvol
aan. Zo draag je bij tot een goed gevoel van alle betrokkenen en dus ook van jezelf.
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34.4.8 Respect voor milieu en materiaal





Het internaat werkt mee aan een gezond milieu en vraagt daarom dat je alle afval behoorlijk sorteert
(papier, PMD, restafval). Doe daar een inspanning voor en bemoeilijk het werk van anderen niet. Er
wordt gevraagd om geen verpakkingen in glas mee te brengen naar school of internaat.
Respecteer het eigen materiaal en dat van anderen. Je krijgt geen toegang tot kamer en kasten van
een ander. Gevonden materiaal geef je zo snel mogelijk bij de beheerder of opvoeder af.
Beschadiging van accommodatie en uitrusting moet vermeden worden. Wie schade veroorzaakt,
moet die ook betalen.

34.4.9 Het domein en de gebouwen
34.4.9.1 Het domein
Het domein is vanaf het vieruurtje toegankelijk voor internen die actief sport willen beoefenen. We
rekenen op je fair play. Het Kapellebos met kindertuin, de cafetaria van het zwembad, de sportzaal met
kleedkamers, de kantine en het speelpleintje op de sportvelden blijven verboden terrein. Ook het eerste
voetbalveld wordt nooit door internen gebruikt. Tijdens de vrije tijd kan er gezwommen worden (mits
betaling aan de kassa). Vooraf melden bij de beheerder.
34.4.9.2 De internaatgebouwen
Het is vanzelfsprekend dat de infrastructuur door alle gebruikers wordt gerespecteerd. Onderhoud van
het gebouwencomplex vergt een grote financiële inspanning van onze VZW





Jongens- en meisjesafdeling: Er zijn afzonderlijke gebouwen en ruimten voor jongens en voor
meisjes: ze zijn bedoeld voor óf jongens óf meisjes, tenzij anders meegedeeld.
Een ontspanningszaal is een ideale ontmoetingsplaats. Je leert er elkaar kennen en waarderen in
een ongedwongen houding. Je houdt je uiteraard aan de richtlijnen en je toont het nodige respect
voor meubilair en spelen. Hou het lokaal leefbaar voor iedereen. Hier wordt nooit gesnoept of
gedronken.
De kamers: Het vraagt aanpassing en inzet om een kamer met een ander te moeten delen. Het
getuigt evenwel van een gezonde kameraadschap als je het avontuur waagt.
De bedden blijven op hun plaats. Zo krijgt het onderhoudspersoneel het niet te moeilijk bij het
schoonmaken. Wasbakjes zijn geen voetbaden, zitmeubelen of vuilnisbakjes. De vuilnisemmer
wordt dagelijks door de kameroverste geledigd en uitgespoeld. De meisjes weten dat hun toiletten
emmertjes bevatten en dat ze gebruik kunnen maken van de hygiënische zakjes. Een correct
gebruik voorkomt heel wat moeilijkheden (verstopping afvoerleidingen).
Je zorgt zelf voor een hoofdkussen en een matrasovertrek.
‘s Avonds kan je op de kamer een stuk fruit of koek eten. De kamer is evenwel geen tweede
eetzaal. Ingeblikte voeding, bederfbare eetwaren (vlees, smeerkaas,…) en toespijs zijn niet
toegelaten.
Om muizen en ongedierte geen kans te laten, berg je snoep en koekjes op in een goed afgesloten
blikken trommel of plastic doos.
Muziek beluisteren is toegelaten (‘s avonds tot 21.45 u), zolang de decibels een normaal gesprek
mogelijk maken. Om 21.45u moeten alle radio’s, koptelefoons, oortjes, iPods, iPads, Pc’s, mp3spelers, e.d. worden weggeborgen. Op muren, meubilair, deuren en kasten kan je geen posters,
stickers, foto’s e.d. ophangen, behalve daar waar een priklat is voorzien.
Je krijgt nooit toegang tot andere kamers en andere gangen.
Sportmateriaal en sportkledij berg je op in de kleedkamer, niet op de slaapkamer. Sporttassen
breng je dus niet mee naar jouw kamer. Kasten kunnen steeds door het internaatpersoneel
gecontroleerd worden op orde en netheid en bij vermoeden van oneerlijke praktijken. Dat gebeurt
in jouw aanwezigheid.
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Om beschadiging aan deuren en kasten te voorkomen, worden valiezen op wieltjes niet toegelaten
in de gangen en kamers van het internaat.
Gooi geen vuilnis door de vensters en op de daken. Roep geen voorbijgangers na.

34.4.10 Een dag internaat
34.4.10.1 Dagindeling

MAANDAG :
Vanaf 8u00 kan je op het internaat terecht. Alle leerlingen zijn op school vóór 9u10. De lessen starten
om 9u30, na het morgenappel (9u20).
OVERIGE DAGEN :
6u20
7u00
7u10
8u15 - 16u30
16u30
16u45 - 17u45
18u00

: je wordt gewekt
: verzamelen voor het appel
: ontbijt, gevolgd door karweien
: lessen
: afhalen vieruurtje - ontspanning - vrije studie
: extra studie voor internen die op training vertrekken
: avondeten + pauze

19u10 - 20u00
20u20 - 21u10
21u15
21u45
22u00

: studie
: studie
: avondappel
: eigen kamer
: nachtstilte

WOENSDAG:
08u00
12u30

: lessen
: middagmaal + karweien

namiddag
14u00 - 15u00
15u30
17u00 - 18u00
18u00
20u00
20u00 - 21u15

: sport (opties), ontspanning, studie, competities, …
: extra studie voor wie buitenschools traint
: afhalen vieruurtje in de remise
: studie
: avondeten
: studie
: vrije tijd, redderscursus, internet, …

VRIJDAG:
08u00
12u30
16u00
16u30

: lessen
: middageten + karweien
: einde lessen. De leerlingen kleden zich om. Karweien
: appel + vertrek

34.4.10.2 Opstaan
’s Morgens maak je je bed op en ga je naar de kleedkamer om je schoenen te poetsen. Ondertussen
brengt de kameroverste de kamer in orde (vegen, dweilen, leegmaken vuilnisemmer). Iedereen kan dat
karweitje zo licht mogelijk houden door persoonlijk mee te werken aan een propere kamer (door bijv.
gebruik te maken van het vuilnisbakje).
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34.4.10.3 Het appel
We leven vijf dagen samen en gaan elkaar niet onverschillig voorbij. Wij ontmoeten elkaar ‘s morgens
en ‘s avonds om elkaar te motiveren en om zin te geven aan ons groepsleven. Tijdens het appel stellen
de internen zich per jaar op.
Naast de beheerder en de opvoeders staan het presidium en de kapiteinsploeg. Deze opstelling zet
bewust de hoofdverantwoordelijken in de kijker. Het appel biedt de kans om de beleving van “selfgovernment” te toetsen, bij jezelf en bij je vrienden (aanwezigheid, controle van kledij, voorkomen,
houding, wederzijds respect,…). De strekstand (bij aanvang en einde appel, bij de persoonlijke controle)
is het lichamelijk en sportief uitdrukken van attentie voor de verantwoordelijken en voor de groep. Je
neemt je voor de dag sportief te beleven.
34.4.10.4 De maaltijden
Voor en na elke maaltijd is er een moment van stilte. Dat gebeurt rechtstaand, in een verzorgde houding.
Dat vergt een stukje zelfdiscipline. Probeer op tijd aanwezig te zijn en verlaat de zaal niet voor het einde
van de maaltijd. Verspil geen eten en neem enkel wat je zelf opeet. Soberheid past bij een sportieve
ingesteldheid. Neem niets mee naar buiten, ook geen bestek. Heb je iets nodig aan tafel, dan vraag
je dat op een rustige manier. Je gééft iets door, je gooit niet. Hou het tafelgesprek rustig.
In overeenstemming met de hygiënevoorschriften is de keuken nooit toegankelijk, behalve voor
bevoegd personeel.
Het presidium duidt de tafels aan die als eerste aanschuiven bij de zelfbediening (beurtrol). Het
keukenpersoneel waardeert een rustige en beleefde houding. De tafeloverste laat achteraf de borden,
kopjes en glazen verzamelen en naar de rolwagentjens vooraan brengen. Etensresten komen in de
vuilnisemmers terecht. Vervolgens wordt de tafel schoongeveegd en de stoeltjes worden voor het
vertrek op de tafel geplaatst. Een licht karweitje als iedereen meewerkt. Spring voorzichtig om met
porselein en glas. Iedereen verlaat vlot de zaal zodat het opruimen kan starten..
34.4.10.5 De karweien
Self-government kan maar groeien door verantwoordelijkheid voortdurend te toetsen aan de realiteit.
Af en toe een grote taak op je nemen valt niet zo moeilijk. Het vraagt evenwel doorbijten om bekommerd
te blijven voor kleine dingen. Als je de moed opbrengt om zo’n taken op je te nemen, dan leer je
mentaal met verantwoordelijkheid omspringen. Luister aandachtig als de kapitein de karweilijst afleest.
Zo kom je tijdig op de juiste plaats terecht. Verstek geven getuigt van weinig solidariteit: anderen moeten
het in jouw plaats doen.
34.4.10.6 De ontspanning
Benut je ontspanningsmomenten op een zinvolle, sportieve of creatieve manier. Sommige activiteiten,
o.a. de manifestaties gepland en voorbereid door het presidium of door opvoeders kunnen een verplicht
karakter krijgen. Het gemeentelijk domein blijft tijdens de internaaturen ter beschikking voor sporters.
Wanneer men een beroep doet op je creatieve inbreng, reageer je best positief. Dat stimuleert jouw
eigen ontplooiing en zorgt voor een gezellig groepsgebeuren.
Tijdens ontspanningsmomenten kan je op de eigen kamer studeren, een berichtje versturen, een
tekening afwerken, uitleg vragen,… zonder de rustige sfeer te storen. Je krijgt slechts toegang tot de
eigen kamer, zeker nooit tot die van een ander.
De ontspanningsperiodes worden vlak voor en tijdens de examenperiodes grotendeels door extra
studie-uren vervangen.
34.4.10.7 Studie en stille zone (zie ook 33.1 Organisatie van de studie)
Begin je studie stipt. Reageer onmiddellijk op het fluitsignaal en laat de ontspanningstijd niet doorlopen
in jouw studielokaal of kamer. Verplichte studie-uren wijd je uitsluitend aan taken, lesvoorbereidingen
en persoonlijke studie. Boeken lezen, het opstellen van boekbesprekingen en spreekoefeningen, teken, plak- en knipwerk, … horen eerder thuis in de extra studie of ‘stille zone’.
Je vraagt of geeft je buur geen uitleg tijdens de studie. Werk persoonlijk en laat je niet afleiden. Leg
voor de aanvang van de studie de nodige cursussen en boeken op je bank. Overbodig materiaal berg
je weg. Een boekentas neemt op je werktafel te veel plaats in beslag.
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Reageer positief op bemerkingen van de opvoeders. Zij zijn er om een vruchtdragende studie mogelijk
te maken. Vermijd storende discussies wanneer zij je ergens op wijzen, jouw relaas kan op een ander
ogenblik gehoord worden. Indien een begeleider je aanspreekt m.b.t. jouw studiemethode en je
uitnodigt tot een gesprek daarover, maak je best van die gelegenheid gebruik. Het kan je resultaten
alleen maar ten goede komen.
Indien je op de eigen kamer studeert en bewijst dat je het zelfstandig niet aankan, dan kan je tijdelijk
een onderkomen vinden in één van de studiezalen.
34.4.10.8 Avondappel en nachtstilte
Het avondappel is de dagafsluiter. Daarna gaat iedereen rustig naar de kamers. Tot 21u45 is muziek
en gsm-gebruik op de kamer toegelaten. Neem voldoende tijd om je te verzorgen, voordat het
fluitsignaal van 22u00 uur de nachtstilte aankondigt. Een strak nageleefde nachtstilte is onontbeerlijk
waar veel jongeren samenleven en garandeert voldoende nachtrust. Wie later naar de kamer moet,
doet dat stil en onopvallend (schoenen uit, geen deuren slaan, trappen niet op- en afstormen). Eerbied
voor de nachtstilte bewijst fair-play. Je mede-internen die ervoor verantwoordelijk zijn (kapitein,
sergeant, preses, …) hebben eveneens recht op een volwaardige nachtrust.

34.5 Orde- en tuchtreglement
Als jongere groei je op met vallen en opstaan én met het internaat als begeleider en coach in het
opvoedingsproces.. Soms is het nodig in te grijpen wanneer je de werking hindert of jezelf
of anderen in gevaar brengt. In alle gevallen probeert het internaat een goede en open communicatie
met jou en jouw ouders te voeren.

34.5.1 Begeleidingscontract / begeleidingsplan
Wanneer jouw gedrag de internaatwerking hindert of in gevaar brengt, kan het internaat in overleg met
jou en je ouders een begeleidingscontract/begeleidingsplan voorstellen. Hierin leggen we een aantal
gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen wij je helpen jouw gedrag zo
aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en andere internen opnieuw
beter zal verlopen.

34.5.2 Ordemaatregelen
- Voor kleinere misstappen of nalatigheden i.v.m. de beleving van het internaatreglement worden
ordemaatregelen gebruikt. Ook internen die een zekere verantwoordelijkheid dragen kunnen hier - na
afspraak met de beheerder - op inpikken. Het betreft hier extra karweibeurten, taken, studiewerk, extra
studie, beperkingen i.v.m. ontspanningsactiviteiten of toegang tot het domein, het intrekken van
toelating tot buitenschoolse training, het nablijven op vrijdagavond en zaterdagmorgen, het uitvoeren
van karweitjes tijdens vakantie- of verlofdagen, enz. In veel van deze gevallen worden jouw ouders
persoonlijk op de hoogte gebracht. Internen die een verantwoordelijke functie vervullen, kunnen (bij
misbruik van vertrouwen) tijdelijk of blijvend van hun opdracht ontheven worden.
- Deze maatregelen kunnen worden genomen door de opvoeders en de beheerder. Tegen een
ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

34.5.3 Tuchtmaatregelen
- We kunnen beslissen om jou een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van ons
internaat in die mate schendt dat jouw gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede
werking van het internaat of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van andere medeinternen, personeelsleden of anderen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn:
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o als de ordemaatregelen tot niets hebben geleid;
o als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt;
o als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.
- In uitzonderlijke situaties kan je bij de start van een tuchtprocedure ook preventief geschorst worden.
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in het
internaat wordt toegelaten. Dit kan enkel in heel uitzonderlijke situaties gebeuren :
o voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot jouw definitieve uitsluiting;
o wanneer jouw aanwezigheid op internaat een gevaar vormt voor jezelf, je mede-internen
of de internaatmedewerkers.
- Alleen de internaatbeheerder (of een afgevaardigde van het internaatbestuur) kan beslissen tot een
preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan jouw
ouders. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve
schorsing gaat onmiddellijk in en duurt tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de
tuchtprocedure wordt stopgezet.
- Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
o een tijdelijke uitsluiting uit het internaat voor de maximale duur van 10 dagen
o een definitieve uitsluiting uit het internaat
- Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden genomen door de beheerder. Als hij de definitieve uitsluiting
overweegt, wint hij eerst het advies in van het internaatteam. Dit advies maakt deel uit van het
tuchtdossier.
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
- De internaatbeheerder of een afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit
op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
- Vóór dat gesprek kunnen jullie het tuchtdossier komen inkijken.
- Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als
bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Een personeelslid van het internaat, de school of het CLB kan echter bij een
tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
- Na het gesprek brengt de internaatbeheerder of een afgevaardigde je ouders binnen een termijn van
drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een
aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de
beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
- Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jijzelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen.
Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als
volgt:
- Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het internaatbestuur:
De heer Kurt Wallaeys
Voorzitter Sportschool Meulebeke VZW
Ingelmunstersteenweg 1A te 8760 Meulebeke
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 en reglementaire 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. Wanneer het internaat open is, kunnen
je ouders het beroep bij het internaatbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een
bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep
daarna door aan het internaatbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal het bestuur het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
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Het bestuur zal jullie klacht grondig onderzoeken. Het zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek.
Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het
tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn. Het bestuur zal de definitieve uitsluiting
bevestigen, vernietigen of vervangen door een lichtere straf en zal je de gemotiveerde beslissing
meedelen binnen een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend) na het gesprek met een aangetekende brief aan je ouders.

DEEL III - Informatie
35 Wie is wie









Het internaatbestuur (Inrichtende Macht) schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede
internaatwerking en superviseert het beleid van het internaat.
De beheerder is verantwoordelijk voor de werking van het internaat, voor de coördinatie en
begeleiding van het internaatteam en voor het keuken- en onderhoudspersoneel.
Het opvoedend personeel begeleidt je dagdagelijks tijdens jouw internaatleven.
Het onderhoud- en keukenpersoneel zorgt voor een nette en veilige infrastructuur en degelijke en
gevarieerde voeding.
Het internaat- en schoolgebeuren worden op elkaar afgestemd in het directieteam, samengesteld
uit de directeur van de school, de adjunct en de beheerder.
Het internaat is vertegenwoordigd in het LOC (lokaal onderhandelingscomité), het CPBW (comité
voor preventie en bescherming op het werk), de Cel leerlingenbegeleiding en de school- en
internaatraad.
Bij de voorzitter van het bestuur kunnen jouw ouders beroep aantekenen bij een definitieve
uitsluiting.

36 Jaarkalender
De jaarkalender van de school geldt als uitgangspunt. Wekelijks worden de activiteiten bekend gemaakt
voor de daarop volgende dagen en/of week.

37 Inschrijvingsbeleid en facturatie
De inschrijving gebeurt gelijktijdig met de inschrijving voor de school. De inschrijvingen starten op de
opendeurdag. Ook tijdens de vakantie (eerste helft juli, tweede helft augustus) kan men het internaat
bezoeken voor info en inschrijvingen.
De “overeenkomst tot inschrijving” geldt als contract en bevat de modaliteiten m.b.t. betalingen,
facturatie, verbreking, procedure bij achterstallige betalingen, e.d.
Vragen m.b.t. de facturatie worden door de beheerder behandeld.

38 Administratief dossier
De controle door de verificatie gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van
het grootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Bij inschrijving
overhandig je jouw identiteitskaart waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard, samen met een
kopie van het inschrijvingsformulier van de school.
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39 Participatie
39.1 Algemeen
De concrete uitwerking van het ‘self-government’ ligt grotendeels in handen van de internen, ondermeer
bij de internenraad.
De internenraad bestaat uit verkozen raadsleden (verkozen per verdieping). Zij vormen een kern die
bezielt. De raad stimuleert niet alleen de uitvoering van reglement en leefregels, maar denkt mee over
de zin en de beleving ervan en durft eerlijke voorstellen formuleren.
De raad werkt mee met de internaatbegeleiders en bespreekt de belangen van de gemeenschap op
een positieve en open wijze. Hij kan en moet voorstellen formuleren, met aandacht voor wat leeft binnen
de groep. Een raad die uitsluitend grieven doordrukt, die probeert te ontsnappen aan de basisprincipes
van het opvoedingsproject, doet aan afbraak en is tot mislukken gedoemd.
Deze opdracht die de betrokkenen vrijwillig op zich nemen, stelt grote eisen.
kandidaten aan enkele noodzakelijke (morele) eigenschappen :

Daarom voldoen






Kan de kandidaat de ‘spelregels’ zelf in ere houden en voorleven? Is hij een voorbeeld?
Staat hij open voor gezonde dialoog, gebaseerd op luisterbereidheid, redelijkheid en sociaal voelen?
Kan hij de eigen groep vertegenwoordigen, weet hij die groep te motiveren?
Durft hij in de eigen groep opkomen tegen onrechtvaardigheid en internen met moeilijkheden
helpen?
 Durft hij tegen de stroom invaren, of verdoezelt hij veeleer bepaalde natrappen van vrienden om zo
in het gevlei te komen? Kan hij voor zichzelf uitmaken waar eerlijkheid eindigt en favoritisme begint?
 Weet de kandidaat dat een ‘slechte’ leerhouding een vlot functioneren als raadslid in de weg staat?
De activiteiten van de internenraad worden opgevolgd door enkele leden van het presidium (opstellen
agenda, opmaken verslag, plannen van de vergadering, het verloop van de bijeenkomsten, enz…)

39.2 De hoofdrolspelers
Het presidium is voorganger, na te volgen voorbeeld. Het kan eisen formuleren naar de leerlingen toe,
controleren en eventueel sanctionerend optreden (in afspraak met het begeleidend personeel). Het
presidium omschrijft de opdracht van oversten en verantwoordelijken en gaat na hoe de betrokkenen
die opdracht aanpakken.
Het presidium is de stuwende kracht achter een aantal
ontspanningsactiviteiten, waarbij zowel het persoonlijk initiatief als voorstellen uit de raad voldoende
aan bod komen.
De presessen staan in voor de algemene coördinatie. Zij duiden, in onderling overleg, wekelijks de
kapitein en zijn helpers aan, lichten ze in over hun opdracht en controleren in hoever ze zich positief
met hun taak inlaten.
Ze houden zich in het bijzonder bezig met het zesde jaar: samenwerking, ontspanningsactiviteiten,
voorleven ‘self-government’, studie-inzet,…
Bovendien verzorgen ze de opvang van nieuwe internen : hen wegwijs maken in het opvoedingsproject
en reglement, aandacht hebben voor hun verzuchtingen, wensen en voorstellen en hen tegelijkertijd
overtuigen van de waarde van de aanpak.
De leden van het presidium worden geregeld geëvalueerd.
aandachtspunten komen op een beoordelingsfiche.

Hun positief presteren en hun

39.3 Rol van het 6de jaar
Presidium en raad kunnen enkel werken als ze mogen rekenen op de positieve medewerking van de
zesdejaars. Het oudste jaar ‘vormt’ het lopende schooljaar, drukt er een stempel op. Vandaar dat een
zekere omzichtigheid gekoppeld aan fair play, een vereiste betekent voor een geslaagd jaar. De
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opdrachten die de oudere internen krijgen zijn én fascinerend én delicaat. Jongeren moeten naar hen
kunnen opkijken en een gedragspatroon vormen naar het voorbeeld dat ze krijgen.
Op de zesdejaars wordt een beroep gedaan om nieuwe leerlingen wegwijs te maken in de letter en
geest van ‘self-government’ (elke nieuwe intern krijgt een ‘peter’ of ‘meter’). Je kan pas beïnvloeden,
bezielen en respons krijgen als je zelf tot voorbeeld strekt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Jongere
leerlingen doen wat hun gevraagd wordt, precies omdat het gebeurt door iemand die weet wat
verantwoordelijkheid betekent en die er zelf naar handelt. Willekeur en agressie worden niet geduld.
Wie klachten heeft, kan bij de internaatbegeleiders terecht.
Zesdejaars blijven bovendien een volledig schooljaar actief als overste/verantwoordelijke van een stukje
internaat (bijv.: ontspanningszaal, kleedkamer, domein of sporthal). Ook hier kijken de opvoeders toe
hoe deze taken worden uitgewerkt.
Het presidium duidt wekelijks een kapiteinsploeg aan. Deze 5-koppige ploeg van internen uit 5 en 6
draagt de verantwoordelijkheid voor het leiden van het appel ’s morgens en ’s avonds, voor de faire en
correcte organisatie van de karweien en voor het toezicht op het internaat (volgens afspraak met de
opvoeders). De nodige afspraken m.b.t. de werking van de kapiteinsploegen en de taak van het
presidium daarbij, worden begin september toegelicht door de beheerder.

40 VERZEKERING
Zie algemeen gedeelte.
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BIJLAGE 1 - NUTTIGE ADRESSEN

Sportschool Meulebeke:
E-mail school:
E-mail internaat :
Web :
Schooldokter :
Tandarts :
Kinesitherapeut :

Apotheek :
Ziekenhuis :
Ziekenhuis :
Voorzitter :
CLB:
Busvervoer :

Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke
tel.: (051)48 88 91 Fax: (051)48 43 58
sportschool@sportschool-meulebeke.be
internaat@sportschool-meulebeke.be
www.sportschool-meulebeke.be
Dr. G. LAMBRECHT, Pittemstraat 52, 8760 Meulebeke
(051) 48 87 03
D. PROOT Kasteelstraat 15 8760 Meulebeke
(051)48 88 51
Kinesitherapie Ter Borcht, Krekelstraat 142 8760 Meulebeke
(Jan Tuytens, Pieter Vanneste, Greet Dewitte e, Tijl Defoer)
(051)43 39 59
D. VANDEVELDE Statiestraat 18 8760 Meulebeke
(051)48 82 55
SINT-ANDRIES Krommewalstraat 11 8700 Tielt
(051)42 51 11
SINT-JOZEF Roeselaarsestraat 47 8870 Izegem
(051)33 41 11
Inrichtende Macht – Raad van Bestuur (Sportschool Meulebeke VZW):
Dhr. K. WALLAEYS, Ruiseledesteenweg 15 8750 Wingene
Grote Hulststraat 55 bus 2 8700 Tielt
(051)42 66 30
DE MEIBLOEM Kasteelstraat 149 8700 Tielt
(051)40 18 23
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BIJLAGE 2 - MORGEN- EN AVONDGEBED

MORGENGEBED
Heer,
Wij danken u voor deze nieuwe morgen.
Zegen de taak die me deze dag wordt toevertrouwd.
Laat mij U ontmoeten in de frisheid van mijn geest,
de sterkte van mijn lichaam,
de liefde voor de medemens.
Bescherm me met de kracht van Uw genade,
Amen.

AVONDGEBED
Heer,
Wij danken U voor de mildheid van deze avond.
Gij kent het goede dat ik heb volbracht,
ook mijn ontrouw en mijn falen.
Aanvaard me Heer, zoals ik was,
een groeiend leven in uw handen.
Neem me aan en bewaar me deze nacht
in de veiligheid van uw vrede,
Amen.
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BIJLAGE 3 - VCLB TIELT
Onze school en het vrij centrum voor
leerlingenbegeleiding (VCLB) van Tielt
hebben een beleidscontract opgesteld dat de
afspraken voor de leerlingenbegeleiding
vastlegt.

Adres:
VCLB- Tielt
Grote Hulststraat 55 bus 1
8700 TIELT
Tel. 051 42 66 42
Fax 051 42 66 41
E-mail: info@clbtielt.be
www.clbtielt.be

Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 17 u
De vrijdag tot 16 u
Of op afspraak
Sluitingperiodes:
 Kerstvakantie
 Open op woensdag 27 december 2017 en op
vrijdag 5 januari 2018
 Paasvakantie
 Vlaamse feestdag: 11 juli 2018
 Zomervakantie: gesloten van 15 juli 2018 tot en
met 15 augustus 2018

Chat met CLB Tielt

Directeur:
Mevrouw Els De Brabandere
Tel. 051 42 66 42
E-mail: els.de.brabandere@clbtielt.be
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten
en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
In het CLB werken artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers…
samen om op jouw vragen gepaste oplossingen te helpen zoeken. Deze verschillende vakmensen
vormen samen een multidisciplinair team. De namen van het CLB- team van onze school kan je
opvragen via school of via www.clbtielt.be
Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los
van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren.
Je kan er terecht …
√ als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
√ als je moeite hebt met leren
√ voor hulp bij studie- en beroepskeuze
√ met vragen over je gezondheid, je lichaam…
√ met vragen over vriendschap, verliefdheid, relaties…
√ met vragen over opvoeden, stress, onzekerheid…
√ voor inentingen

Je moet naar het CLB…
√ op medisch onderzoek
√ als je te vaak afwezig bent op school
(leerplichtbegeleiding)
√ voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
√ om vroeger of net later aan de
lagere school te beginnen
√ bij een niet zo voor de hand
liggende instap in het eerste
leerjaar A of B van het secundair
onderwijs
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB een
begeleidingsvoorstel doen.
Het CLB start de begeleiding pas als jij (vanaf 12 jaar) hiermee instemt.
Ben je jonger dan 12 jaar dan moeten jouw ouders hiermee instemmen.
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De CLB- tussenkomsten zijn verplicht te volgen als het gaat om de medische onderzoeken, de
leerplichtbegeleiding en de acties die worden genomen in verband met besmettelijke ziektes.
Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de
school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen in
begeleiding uit.
Het CLB- dossier
Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan wordt er een dossier gemaakt. Daarin komt alles wat met jou
en de begeleiding te maken heeft.
Het CLB houdt zich aan volgende regels:
√ in het dossier komen enkel relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
√ de medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid
√ de medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’
Alle dossiergegevens worden bewaard op het CLB. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur
die het dossier verder beheert, wordt het dossier gedurende 10 jaar na het laatste medisch onderzoek
of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier ter plaatse vernietigd.
Het dossier inkijken?
Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum.
Dit geldt wel niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier
beslist de arts.
Vanaf 12 jaar mag je meestal het dossier inkijken. Er bestaan daarop enkele uitzonderingen. Jouw
ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming.
Het dossier inkijken gebeurt steeds door een gesprek met het begeleidende CLB- team.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet
voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.
Naar een andere school?
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt.
Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht door gegeven. Dit kan je niet
weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de
opvolging hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je
inschrijving in de andere school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je
(oude) CLB.
Besmettelijke ziektes
Als jouw kind of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve
dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw VCLB- team hiervan op de hoogte te brengen.
Besmettelijke ziektes zijn : buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis,
poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose,
kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid
of van de gladde huidontagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie.
Op medisch onderzoek
Elke leerling moet verschillende keren op medisch onderzoek bij de arts en de verpleegkundige van
het CLB.
Dit is in de eerste kleuterklas (3/4 jaar), de tweede kleuterklas (4/5 jaar), het eerste jaar lagere school
(6/7 jaar), het derde jaar lagere (8/9 jaar), het vijfde jaar lagere (10/11 jaar), het eerste secundair
(12/13 jaar) en het derde secundair (14/15 jaar). Het CLB biedt gratis inentingen aan.
Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd aanbevolen door de overheid. Om ze te krijgen
moeten jouw ouders toestemming geven.
De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen via een aangetekend schrijven gericht aan de directeur
van het CLB verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht onderzoek door een arts van
het CLB. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen dient de persoon die verzet aantekent, het
verplichte onderzoek te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een
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ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dit
geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Een klacht over een CLB- begeleiding?
Het CLB heeft een vaste werkwijze om klachten bespreekbaar te maken en te behandelen.
Vraag er naar bij jouw CLB.
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BIJLAGE 4 - EVACUATIEPLAN
VERZAMELPUNT BIJ EVACUATIE:
Internaat ♂ = parking aan de containers
Internaat ♀ = ontspanningsveld naast internaatsgebouw
School ♂ en ♀ = parking aan de containers

IN GEVAL VAN ROOK OF BRAND
1. BLIJF KALM!
2. SLA ALARM – BREEK HET GLAS VAN EEN DRUKKNOP OP DE GANG
3. VERWITTIG DE BEHEERDER OF DE DICHTSTBIJZIJNDE OPVOEDER

BIJ ALARM = SIRENE
1. BLIJF KALM EN WEK JE KAMERGENOOT.
2. TREK SCHOENEN EN EVENTUEEL KLEDIJ AAN.
3. SLUIT DE RAMEN.
4. LAAT HET LICHT BRANDEN;
5. VERLAAT DE KAMER, SAMEN MET JE KAMERGENOOT.
6. NEEM NIETS MEE.
7. SLUIT DE DEUR BIJ HET VERLATEN VAN DE KAMER.
8. VERLAAT HET GEBOUW VIA DE AFGESPROKEN VLUCHTWEG.
9. KLOP OP DE KAMERDEUREN DIE JE VOORBIJLOOPT.
10. VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE OPVOEDER. DOE DAT IN STILTE EN
HINDER ELKAAR NIET.
11. BLIJF LANGS DE MUREN.
12. BIJ ROOKONTWIKKELING BLIJF JE ZO LAAG MOGELIJK BIJ DE GROND.
13. GA IN STILTE NAAR DE VERZAMELPLAATS EN STEL JE OP PER GANG
EN PER KAMER.
14. WACHT RUSTIG OP BIJKOMENDE RICHTLIJNEN.
15. VERLAAT DE GROEP NIET. KEER NOOIT TERUG NAAR JE KAMER!

JE KAN DE KAMER NIET MEER VERLATEN:
1.
2.
3.
4.

BLIJF KALM!
SLUIT DE DEUR EN DE RAMEN.
LEG EEN NATTE HANDDOEK ONDERAAN DE DEUR.
GA AAN HET GESLOTEN RAAM STAAN EN PROBEER DE AANDACHT TE
TREKKEN.
5. WACHT RUSTIG OP DE KOMST VAN DE BRANDWEER.
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BIJLAGE 5 - INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST INTERNAAT
OVEREENKOMST TOT INSCHRIJVING IN HET INTERNAAT
Tussen :



het Internaat Sportschool Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 1A te 8760 Meulebeke,
instellingsnummer 101089, vertegenwoordigd door Carlos Devos, beheerder, enerzijds en
de heer en/of mevrouw ………………………………………………………………………
wonende te …………………………………………………………………………………..
………………(postnummer) …………………………………………………..
ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)* van
……………………………………………………………………… (naam intern), handelend in eigen
naam en voor hun kind, anderzijds,
is wat volgt overeengekomen :

De ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s)* schrijven ……………… …… …… .
in voor het Internaat Sportschool Meulebeke voor het schooljaar 2018-2019. Zij bevestigen dat de
leerling op ……… 2018 in de Sportschool werd ingeschreven.
2. Het internaatgeld op jaarbasis bedraagt € 2.950,00. Gezinnen met méér dan 2 kinderen ten laste
krijgen een reductie (cf schema hieronder) op voorwaarde dat de beheerder eind augustus van elk
jaar een document ‘gezinssamenstelling’ ontvangt. Er wordt geen rekening gehouden met
dergelijke documenten na 25 september afgegeven.
1.

KINDEREN
Ten laste v/h gezin
Maandelijks

INTERNAATGELD SCHOOLJAAR 2018-2019
1–2
3
4

5 …

10 x € 290,00

10 x € 285,00

10 x € 280,00

10 x € 270,00

Bedrag over 10 maanden

€ 2.900,00

€ 2.850,00

€ 2.800,00

€ 2.700,00

1ste schijf bij inschrijving
TOTAAL

€ 50,00
€ 2.950,00

€ 50,00
€ 2.900,00

€ 50,00
€ 2.850,00

€ 50,00
€ 2.750,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deze overeenkomst wordt beheerst door de algemene voorwaarden op de keerzijde, waarvan de
ondergetekenden hebben kennis genomen.
De betaling gebeurt maandelijks (10 gelijke schijven van bijv. € 290,00), na ontvangst van de
factuur.
Het maandelijkse bedrag kan verhoogd worden met extra kosten, zoals busvervoer, activiteiten,
schade, administratieve kosten, enz.
Bij de inschrijving wordt een eerste schijf van 50 Euro betaald.
Deze overeenkomst geldt voor de duur van één schooljaar : van 1 september 2018 tot 30 juni 2019.
Deze overeenkomst is opgemaakt te ……………………………………………..
op…………………………… 2018 in twee exemplaren, één voor het internaat en één voor de
ouder(s) of de meerderjarige intern.

De beheerder
i.o.

de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)*

de intern

Voor ontvangst eerste schijf (€ 50,00) : naam + handtekening beheerder/personeelslid
(*) In geval de intern meerderjarig is, moet op deze plaatsen de vermelding ‘ouder(s) of wettelijke
vertegenwoordiger(s)’ vervangen worden door ‘de meerderjarige intern’
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST TOT INSCHRIJVING
1.

Onderstaande voorwaarden beheersen de overeenkomst tot inschrijving van een leerling als intern op het
Internaat Sportschool Meulebeke te Meulebeke
2. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en de intern die deze overeenkomst ondertekenen,
verklaren zich akkoord met het internaatreglement dat hen bij inschrijving wordt overhandigd. Verlies
ervan geldt niet als excuus voor het niet naleven van de afspraken.
3. Het internaatgeld omvat : verblijf en maaltijden, pedagogische begeleiding en toezicht.
4. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers of de meerderjarige intern zijn hoofdelijk gehouden tot
betaling van het internaatgeld. Zij verbinden zich ertoe om de betalingen stipt uit te voeren binnen de
gestelde termijnen.
5. Er wordt per intern maandelijks slechts één factuur opgemaakt. Die wordt enkel verstuurd naar het adres
(wettelijke verblijfplaats) dat bij de inschrijving wordt vermeld.
6. Alle betalingen gebeuren op naam van de Sportschool Meulebeke VZW, Ingelmunstersteenweg 1A –
8760 Meulebeke, met telkens de vermelding “Internaat + naam intern” op rekeningnummer 7387034211-84 (KBC) (IBAN: BE03 7387 0342 1184 - BIC KREDBEBB).
7. De betalingen internaatgeld gebeuren nooit samen met de afrekening van de schoolkosten, dit om
vergissingen te vermijden. De schoolkosten worden maandelijks afzonderlijk gefactureerd.
8. Bij inschrijving wordt een eerste schijf van € 50,00 betaald.
9. Terugbetaling van deze € 50 is enkel mogelijk bij uitschrijving d.m.v. een aangetekende brief of bewijs
van afgifte van de brief die de uitschrijving meldt vóór 15 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor
ingeschreven wordt.
10. Een inschrijving gebeurt voor een volledig schooljaar. Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als
gevolg van een eigen beslissing van de intern, zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers, wordt
internaatgeld aangerekend op basis van het aantal dagen dat de intern tijdens de maand van uitschrijving
op het internaat verbleven heeft. Bovendien wordt bij uitschrijving tijdens het schooljaar een
verbrekingsvergoeding aangerekend van € 250,00.
11. Er kan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers of de intern geen internaatgeld teruggevorderd
worden omwille van afwezigheden ten gevolge van ziekte, tuchtmaatregel (tijdelijke schorsing) of
familiale omstandigheden.
12. Onze facturen dienen binnen de 14 dagen voldaan te zijn. Ingeval van wanbetaling zal buiten een
aanmaningskost van € 9,00, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een
verwijlinterest van 1% per maand vanaf factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van 15% met
een minimum van € 40,00 worden aangerekend. Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan € 10.00.
13. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Voor kennisname van de algemene voorwaarden
Datum : ……../ …….. / 2018
De ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s)

De intern

(naam + handtekening)
Internaat Sportschool Meulebeke
Ingelmunstersteenweg 1A te 8760 Meulebeke
KBC BE03 7387 0342 1184
www.sportschool-meulebeke.be
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BIJLAGE 6 - BIJDRAGEREGELING
Internaat


Internaatgeld:

Kinderen ten laste v/h gezin
Maandelijks
Bedrag over 10 maanden
1e schijf bij inschrijving
TOTAAL







INTERNAATGELD SCHOOLJAAR 2018-2019
1 -2
3
4
10 x € 290,00
10 x € 285,00
10 x € 280,00
€ 2.900
€ 2.850,00
€ 2.800,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 2.950,00
€ 2900,00
€ 2.850,00

5 ...
10 x € 270,00
€ 2.700,00
€ 50,00
€ 2.750,00

Busverbinding: richtprijs € 9,00 per rit (afh. van kostprijs bus en aantal regelmatige gebruikers)
Administratieve kosten: € 10,00 per schooljaar
Forfaitaire bijdrage breuk eetzaal: € 2,00 per schooljaar
Bijdrage ophaling papier/restafval/PMD/glas : € 5,00 per trimester
Verplaatsingen en buitenschoolse activiteiten: aan kostprijs
Schade: op basis van factuur herstelling

School
Boekenlijsten (richtprijzen):
 Alle nieuwe boeken kan u bestellen bij uw plaatselijke Standaardboekhandel: de boekenlijst krijgt u
mee bij inschrijving (vanaf 30 juni) of wordt u toegestuurd.
Richtprijzen zijn: 3 tot 6 ASO (€ 400,00 - € 500,00); 3 tot 6 TSO (€ 350,00 - € 400,00)
 Boeken kunnen tweedehands aangeschaft worden begin juli (klassengebouw, lok. 4).
Stages:





Kennismakingsstage voor 3de jaar: tussen € 50,00 en € 100,00
Survival in Ardèche voor 4de jaar : ca. € 450,00
Skistage voor 5deen 6de jaar : ca. € 750,00
Ev. stage sportoptie: tussen ca. € 200,00
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(Sport)opties : Onderstaande richtprijzen zijn prijzen schooljaar 2017-2018. Deze zullen mogelijks
worden aangepast op basis van het aantal deelnemers. Hierover zal u op voorhand worden ingelicht.
Dans
Fitness
Golf

€ 100,00 per schooljaar
€ 510,00 per schooljaar
€ 1.050,00 per schooljaar (€ 700,00 indien lid van Waregem Golf)
Mogelijkheid tot 2u extra training wekelijks op woensdagnamiddag = € 350,00 per
schooljaar
Hockey
€ 900,00 per schooljaar (€ 550,00 indien lid van Waregem Hockey)
Mogelijkheid tot 2u extra training wekelijks op woensdagnamiddag = € 350,00 per
schooljaar
Judo
€ 200,00 per schooljaar
Omnisport
De normale lessen zijn gratis maar eventuele initiatielessen door extra lesgevers
worden aangerekend. Richtprijs hiervan is € 100,00 per schooljaar
Paardrijden
€ 1400,00 per schooljaar
Mogelijkheid tot 2u extra training op woensdagnamiddag = € 300,00 per schooljaar
Stalling en eventuele huur van een paard worden geregeld met de uitbater van
Tiliahof (Ingelmunster)
Tennis
€ 600,00 per schooljaar
Mogelijkheid tot 1u extra training op woensdagnamiddag = € 300,00 per schooljaar
Voetbal
€ 240,00 per schooljaar (incl. 1u extra training op woensdagnamiddag & wekelijks
wassen kledij)
Volleybal
€ 200,00 per schooljaar
Wetenschappen € 200,00 per schooljaar
Wielrennen
€ 900,00 per schooljaar (incl. 3u extra training op woensdagnamiddag)
Zwemmen
€ 100,00 per schooljaar
De meeste sportopties bieden ook de mogelijkheid tot aanschaf van uniforme sportkledij aan
kostprijs.
Andere:
Medische zorgen (dokter/apotheek/tandarts): aan kostprijs
Forfaitaire bijdrage EHBO/apotheek: € 2,00
Drukwerk (klassenonkosten): € 0,05 per kopie (recto verso = 2 kopies)
Drukwerk (individueel op vraag van leerling): € 0,12 per kopie (recto verso = 2 kopies)
Copyright (Reprobel): € 4,00
Schoolfotografie: aan kostprijs (facultatief)
Huur locker: € 20,00 / Waarborg sleutel: € 6,25
Verlies sleutel locker kleedkamer: € 16,00 / Vervanging slot: € 45,00
Bijdrage huur sportcentrum: € 46,00 per schooljaar
Administratieve kosten: € 10,00 per schooljaar
Verplaatsingen en daguitstappen: aan kostprijs
Veroorzaakte schade: op basis van factuur herstelling
Zwemkaart: waarborg €5,00
Cursusblok & klemmapjes: €6,50
Schoolagenda: €4,00
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uniforme kledij:
Prijs /
stuk



Aanbevolen
aantal

Schoenen winter
Polo wit korte mouw

€ 100

1

€

13

2

Polar Fleece Marine
Zomershort blauw

€

25

2

€

25

2

Wit sportbroekje ♂

€

12

1

Zwart sportbroekje ♀

€

23

1

Maillot ♀

€

31

1

Collant ♀

€

25

1

Sport T-shirt wit (gym-ritm)

€

7

2

Sport T-shirt blauw (balsp)
Sport T-shirt grijs (atletiek)

€

7

2

€

7

2

Opw.sweater zwart
Opw.broek zwart

€

20

1

€

16

1

Odlo Thermo
Regenjas

€

40

1

€

30

1

Winterjas

€

40

1

U kan deze kledij vanaf 30 juni passen en bestellen.
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