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Onze school

PPGO!
Ons doel is leerlingen op male ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.
 
Het PPGO! beschrij  de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!. Het vormt de grondslag
voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referen ekader waarbinnen het pedagogisch handelen vorm krijgt en
waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende
richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te inspireren.
 
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader
ontwikkelt onze school haar eigen werkplan.
 
De scholen van het GO! zijn democra sch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij
het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te
coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en
van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden via deze link.

Neutraliteit
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens
te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing jdens alle
onderwijsac viteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel jdens het levensbeschouwelijke vak mogen de
aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels.

Schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit: 

Directieteam (directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur coördinator)   
Beheerder internaat
Team OV1 (orthopedagoog, leerlingenbegeleiding, coördinator sociaal maatschappelijke training,
leerkrachtenteam)   
Team OV2 (orthopedagoog, leerlingenbegeleiding, technisch adviseurs, coördinator VOLA, leerkrachtenteam)  
Team OV3 (orthopedagoog, leerlingenbegeleiding, technisch adviseurs, coördinator ABO & duaal leren,
leerkrachtenteam)   
Team OV4 (beleidsmedewerker OV4 T9, direc es en coördinatoren ves gingsplaatsen, leerlingenbegeleiding,
leerkrachtenteam) 
Mul disciplinair paramedisch team: logopedie, kinesitherapie, verpleging, kinderzorg, ergotherapeut, schoolarts,
maatschappelijk werk  
Team ondersteunende diensten: IC T-coördinator, personeelsdienst, aanvangsbegeleiding, interne kwaliteitszorg,
GOK, maatschappelijk werk, boekhouding, administratief & opvoedend personeel   

Schoolbestuur
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Schoolbestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk
hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Z ij worden bestuurd door een algemene
vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

Onze school maakt deel uit van:  
SCHOLENGROEP 19 “DENDER”  
Algemeen directeur : Dhr. Eddy Michotte  
Welvaartstraat, 70/4  
9300 AALST  
Telefoon: 053/46.93.01  
E-mail: info@sgrdender.be  
Website: www.sgrdender.be  
  
Samenstelling van de Raad van Bestuur:  
Dhr. Cottyn Marc  
Dhr. De Plecker John  
Dhr. De Cuyper Henk  
Dhr. Van Biesen Leo  
Mevr. Roels Lieve  
Mevr. Van Laethem Dina  
Dhr. Verbrugge Firmin  
Dhr. Bourda Alain  
Mevr. Callebert Sigrid

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.  

Adres: 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Huis van het GO!  
Willebroekkaai 36  
1000 BRUSSEL  
Telefoon: (02)790 92 00  
Fax: (02)790 92 01  
E-mail: info@g-o.be  
Website: http://www.g-o.be

Scholengemeenschap
Onze school behoort tot scholengemeenschap Aalst

Scholengemeenschap Aalst:
Coördinerend directeur:
Dhr. Mario Hoste
Welvaartstraat 70 bus 4
9300 Aalst

Welkom in onze school
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Welkom in onze school
Beste ouders, beste leerling.  

We zijn blij jullie te mogen verwelkomen in onze school!    
Onze school kenmerkt zich door de warme cultuur van samenwerking, motivatie & open communicatie om elke dag onze
leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling. Als schoolteam staat onze modelfunctie voorop. Dagelijks met een gezonde
dosis goesting, positiviteit en enthousiasme naar school komen, verhoogt de kans dat onze leerlingen deze positieve
attitudes zullen overnemen wat hun ontwikkeling en vermogen tot leren sterk verhoogt.    
We focussen ons op de talenten van onze leerlingen en versterken deze. We brengen de uitdagingen in kaarten en zoeken
samen met het paramedisch team de beste weg om deze uitdagingen om te zetten in talenten in functie van de finaliteit
van de verschillende opleidingsvormen (onder meer sociale vaardigheden, zelfstandigheid, zinvolle dagbesteding,
tewerkstelling). Ons schoolteam stelt persoonlijke groei, welbevinden en begeleiden naar maximale ontplooiingskansen
voor de leerling voorop.   
Elke dag opnieuw is ons streefdoel om kwaliteitsvol onderwijs in een krachtige, waardengerichte leer – en leefomgeving
te bieden. IBSO De Horizon is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, waar we met onze expertise in staat zijn om op maat van het tempo en niveau van de leerling te
werken. Dit doen we door te werken in kleinere klasgroepen waarbij de nauwe samenwerking van het leerkrachtenteam
met ons gespecialiseerd paramedisch team resulteert in dit onderwijs op maat.   
Jullie vertrouwen in IBSO De Horizon om deze doelstellingen te bereiken, stellen we enorm op prijs. Ons enthousiast
schoolteam staat dagelijks paraat om buitengewoon onderwijs op maat van elke unieke leerling te bieden.   
Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de
leerlingen en hun ouders hebben. Als ouder heb je de regie van de opvoeding van je kinderen in handen, ons schoolteam
ondersteunt bij deze opvoeding en bereidt jullie zoon of dochter mee voor op zijn of haar toekomst. Respecteren en
opvolgen van deze afspraken is een basisvoorwaarde om onze opdracht elke dag opnieuw te kunnen uitvoeren.   
We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt.

Welkom in GO! IBSO De Horizon Aalst – De beroepsschool  
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Inschrijving

Inschrijving en toelatingsvoorwaarden
Een regelma ge leerling van het buitengewoon secundair onderwijs is een leerling die voldoet aan alle
toela ngsvoorwaarden en die het leerprogramma dat door de klassenraad voor de leerling individueel bepaald is
werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. 

Vanaf 1/1/2015 is voor inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en de
schooljaren nadien een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, verder in deze tekst “verslag” genoemd,
vereist. 
Voor leerlingen die jdens het schooljaar 2014-2015 of daarvoor ingeschreven waren in een school voor buitengewoon
onderwijs met een oud inschrijvingsverslag moet er een verslag worden opgesteld in volgende gevallen: 

bij de overstap van (buitengewoon) basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs;
bij verandering van type en/of opleidingsvorm;
bij de overstap van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs;
bij de overstap van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs (in geval de leerling er een individueel aangepast
curriculum zal volgen) 

Het verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. 
In het attest is opgenomen: 

de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres, 
de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres 
de iden fica egegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (C LB) dat het a est bij de eerste
attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur; 
het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste a estering (dit kan ook een
type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het a est, de
ingangsdatum van het a est en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding
(CLB); 
het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs, bij elk van de daaropvolgende
attestwijziging, telkens met de vermelding van: 

De iden fica egegeven van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (C LB), indien dat een ander
CLB is dan hetgeen vermeld is in 3°;
De datum van ondertekening van de attestwijziging;
De ingangsdatum van de a estwijziging (die alleen betrekking kan hebben op het daaropvolgende
schooljaar en niet op een datum jdens het lopende schooljaar. Bij wijze van uitzondering is een
a estwijziging met ingangsdatum in de loop van het schooljaar wel mogelijk als de a estwijziging
wordt doorgevoerd om één van de hieronder vermelde redenen en nadat een handelingsgericht
diagnostisch traject is doorlopen:

 
1) een verhuizing van woonplaats van de leerling, die gepaard gaat met het vinden van een meer passend
onderwijsaanbod; 
2) een school verandering op ini a ef van de ouders, waarbij een overschakeling naar het type basisaanbod of type 9, dit
laatste eventueel met inbegrip van een overschakeling naar een andere opleidingsvorm, nodig is; 
3) na een verblijf in een residen ële se ng om medische of psychiatrische redenen of door een plaatsing, waarbij de
onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type
of opleidingsvorm noodzakelijk is; 
4) de noodzaak aan opname in een residen ële se ng (Mul func onele Centra (MFC), de internaten bij de scholen van
het buitengewoon onderwijs van het GO!, de internaten met permanente openstelling (IPO)),of door een plaatsing,
waarbij de onderwijsbehoe en zo gewijzigd zijn dat het C LB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een
wijziging van type of opleidingsvorm of onderwijsniveau noodzakelijk is;
 

De handtekening van de directeur van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). 

de extern bekomen classificerende diagnose (door vermelding van het opsommingsnummer of -le er van het
desbetreffende criterium of criteria in ar kel 259, §1, 3°, 4°, 6°, 7° of 8°) in geval van een a est voor type 3, 4, 6, 7
of 9. 

In het protocol is opgenomen: 
1° voor een inschrijving in opleidingsvorm 1, 2 of 3: 
a) dat de fasen van het zorgcon nuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke
omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is; 
b) dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende,
differen ërende, compenserende en dispenserende maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen een
gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn; 
c) dat de onderwijsbehoe en van de leerling werden omschreven met toepassing van een classifica esysteem dat
wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
d) dat de onderwijsbehoe en van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de
leerling; 
e) welk type en welke opleidingsvorm voor de leerling van toepassing is. 
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2° voor een inschrijving in opleidingsvorm 4, met uitzondering van type 5: 
a) dat de fasen van het zorgcon nuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke
omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is; 
b) dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende,
differen ërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een
gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn; 
c) dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde
onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
d) dat de onderwijsbehoe en van de leerling werden omschreven met toepassing van een classifica esysteem dat
wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
e) dat de onderwijsbehoe en van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de
leerling; 
f) welk type voor de leerling van toepassing is. 

3° voor een leerling die overgaat van het buitengewoon basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs of die
voor het eerst naar school gaat en wil starten in het buitengewoon secundair onderwijs moet in afwijking van 1°, a) en b),
en 2°, a) en b), worden aangetoond dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differen ërende, compenserende en
dispenserende maatregelen, dispropor oneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling mee te nemen in een
gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs. 
Een leerling kan alleen buitengewoon secundair onderwijs volgen van de opleidingsvorm en van het type waarnaar hij in
het verslag georiënteerd wordt. 
Het verslag wordt dus opgesteld door een centrum voor leerlingenbegeleiding (C LB). Vanaf 01/09/2014 kunnen de
zogenaamde "gemach gde instan es" geen inschrijvingsverslagen meer afleveren die toegang verlenen tot het
buitengewoon en het geïntegreerd onderwijs. 
Het verslag wordt bezorgd aan de ouders. Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is er daarenboven een medisch (voor type 4, 6 en
7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig uitgevoerd door een geneesheer-specialist. 
In geval van een effec eve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de
directeur van de onderwijsinstelling, ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op
school. Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Beschik je over een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs, opgemaakt door een centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) dan kan je, je inschrijven in onze school.

Als je eenmaal in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan. Je
inschrijving in onze school stopt ofwel onmiddellijk ofwel op het einde van het schooljaar, als:

je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;  
je wegens veelvuldige problema sche afwezigheden wordt uitgeschreven (dit geldt ook als je niet-leerplich g
bent);  
je ouders een andere school kiezen;  
je ouders niet akkoord gaan met een gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar).  

Als je uit onze school uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, en je
wenst je opnieuw in te schrijven in onze school, kun je geweigerd worden.

Enkel voor LO P-scholen: indien je in de loop van het schooljaar defini ef uitgesloten werd uit een andere school, kan de
school weigeren om jou in te schrijven volgens de criteria en de procedure die binnen het lokaal overlegpla orm (LO P)
zijn vastgelegd.

Jongeren kunnen als regelma ge leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een
verslag:  

na de zomervakantie van het jaar waarin ze de leeftijd van dertien jaar bereiken;  
of op gemo veerd advies gevoegd bij het verslag na de zomervakan e van het jaar waarin ze de lee ijd van twaalf
jaar bereiken;  
of indien ze een getuigschrift basisonderwijs hebben;  
of indien ze hoogstens eenentwintig jaar zijn.  

Op deze laatste voorwaarde zijn uitzonderingen voorzien:  

Voor de leerlingen of personen met een handicap die van rechtswege toegelaten worden na de lee ijd van eenentwin g
jaar, die onder één van de volgende categorieën vallen:  

1° een leerling, aangewezen op opleidingsvorm 3, die nog ten hoogste twee schooljaren nodig hee  na het
schooljaar waarin hij de lee ijd van eenentwin g jaar bereikt, voor het behalen van een getuigschri  van
opleidingsvorm 3 of het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding;  
2° een leerling, aangewezen op opleidingsvorm 1, 2, 3, die ingevolge ziekte of ongeval in de loop van het gewoon of
het buitengewoon secundair onderwijs een handicap of een bijkomende handicap hee  opgelopen als gevolg
waarvan zich een erns ge regressie hee  voorgedaan en waarvoor de termijn waarbinnen de studie zal beëindigd
zijn duidelijk is aangegeven;  

3° een persoon met een handicap van meer dan eenentwin g jaar die voor het eerst in het buitengewoon secundair
onderwijs wenst ingeschreven te worden, als deze persoon door een ongeval of ziekte hem overkomen in
aanmerking kan komen voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden in het buitengewoon
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secundair onderwijs.  

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 1 en 2 op basis van een klassenraadbeslissing, na aanvraag van de ouders
(hiermee wordt betrokken personen bedoeld), bij gebrek aan post- schoolse opvangmogelijkheden:  

in func e van het behalen van het a est kan de klassenraad een leerling in opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2,
na het schooljaar waarin hij de lee ijd van eenentwin g jaar hee  bereikt, telkens voor één schooljaar verder laten
genieten van het buitengewoon onderwijs. Ouders vragen deze verlenging schriftelijk aan.  
Dit is mogelijk indien er voor deze leerling uit opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 geen plaats is in een
voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (of een gelijkaardige voorziening buiten
het werkingsgebied van het VAPH), nie egenstaande een expliciete vraag hiertoe door de ouders en dit blijkt uit de
verlengingsaanvraag van de ouders. We willen scholen en ouders aanze en om leerlingen jdig aan te melden bij
een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (of een gelijkaardige voorziening
buiten het werkingsgebied van het VAPH), en niet te wachten tot de leerlingen reeds eenentwin g jaar of meer zijn.
 
Dit is eveneens mogelijk indien er geen plaats is voor deze leerling uit opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 in de
post-schoolse opvangmogelijkheden op gebied van tewerkstelling, en deze opvang geweigerd is, nie egenstaande
een expliciete vraag hiertoe door de ouders en dit blijkt uit de verlengingsaanvraag van de ouders.  
Deze verlengingsaanvraag moet ten laatste op 1 september van het schooljaar waarop de verlenging van
toepassing is voorgelegd worden aan de klassenraad. De klassenraad dient uitspraak te doen over deze aanvraag
ten laatste op 15 september van het schooljaar waarop de verlenging van toepassing is.  
Een klassenraad kan deze verlengingsaanvraag ofwel accepteren ofwel weigeren.  
De klassenraad dient bij de eventuele toekenning van een verlenging voorrang te geven aan de leerlingen met een
eerste aanvraag voor verlenging op leerlingen met een tweede of een nog verdere verlengingsaanvraag.  
Leerlingen waarover de klassenraad een posi eve beslissing neemt, voldoen aan de toela ngsvoorwaarden inzake
leeftijd, leerlingen waarover een negatieve beslissing wordt genomen, voldoen niet aan deze voorwaarden.  
De beslissing met betrekking tot de verlengingsaanvraag wordt, indien de leerling in een voorziening waar hij
residen eel verblij  is ingeschreven, besproken met deze voorziening, vooraleer deze wordt meegedeeld aan de
ouders.  

Een andere toelatingsvoorwaarde is:
Een a est (*) voorleggen, opgesteld door het C LB of andere bevoegde en/of erkende dienst, waaruit blijkt dat het
kind aangewezen is voor het buitengewoon onderwijs.  

  

 (*) type basisaanbod : voor jongeren voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en     
aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende,compenserende of dispenserende
maatregelen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen binnen een
gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs.

type 1: licht mentale beperking ( uitdovend )  
type 2: voor jongeren met een verstandelijke beperking.  
type 4: voor jongeren met een motorische beperking  
type 9: voor jongeren met een au smespectrumstoornis, die geen verstandelijke beperking hebben zoals bepaald in
type 2.  

De toela ngsvoorwaarden voor de opleiding grootkeukenmedewerker en logis ek assistent in ziekenhuizen en
zorginstellingen:   
- Een leerling moet medisch geschikt zijn bevonden en een geschiktheidsverklaring van een arts kunnen voorleggen. Voor
de opleiding waarin leerlingen rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen
kunnen verontreinigen of besme en, moeten de leerlingen immers medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de
federale regelgeving op de consumentenbescherming (cfr. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
Hierop geldt één uitzondering: indien eenzelfde leerlingengroep voeding bereidt én nadien consumeert, is er geen
verplich ng tot medisch a est. Deze regeling in verband met de medische geschiktheid in aanslui ng op de FAVV-
regelgeving, is zowel voor de opleidingsfase als ook in de kwalificatiefase van toepassing.  
- De arts moet vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later jds p
plaatsvindt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit- reiken. De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor
de ganse duur van de (ononderbroken) secundaire studies, waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele
schoolverandering of verandering van opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te
herevalueren. In beginsel volstaat dus de verklaring die desgevallend al in een eerder schooljaar werd uitgereikt.   
- Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toela ng tot een opleiding impliceert dat de leerling niet aan de
toela ngsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevalua e jdens een opleiding impliceert dat de
leerling uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn secundaire studies, waarin rond voeding wordt gewerkt,
moet stopzetten.   

Voorrangsregeling

Ben je reeds ingeschreven in onze school, dan hebben je (plus)broers en (plus)zussen inschrijvingsvoorrang op alle andere
nieuwe leerlingen bij de inschrijving in het eerste leerjaar van de eerste graad voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsprocedure worden je ouders ingelicht over de periode waarbinnen en de wijze waarop zij
aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling.

Van school veranderen
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Van school veranderen
In het buitengewoon secundair onderwijs kun je gedurende het hele schooljaar van school veranderen. Je ouders oordelen
of van school veranderen in de loop van het schooljaar verantwoord is en dragen hiervoor de volledige
verantwoordelijkheid.

Ga je naar een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs, dan moet je in die andere school de
opleidingsvorm kunnen volgen waarnaar je bent verwezen.

Ga je naar het gewoon secundair onderwijs, dan word je ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Na overleg met je
ouders, het C LB en de klassenraad word je ofwel uitgeschreven wegens onredelijkheid van de aanpassingen ofwel
definitief ingeschreven.

Overdracht van het multidisciplinair dossier

Als je van school verandert, moet het C LB dat je vorige school begeleidt (het vorige C LB) ervoor zorgen dat het C LB-
dossier met jou meegaat. Er is dus geen toestemming van je ouders of jezelf nodig om een mul disciplinair dossier over
te dragen. Je ouders (als je jonger bent dan 12 jaar) of jijzelf (vanaf 12 jaar) kunnen verzet aantekenen tegen het
doorsturen van niet-verplichte gegevens van het CLB.

Dit verzet moeten je ouders of jijzelf schri elijk indienen binnen een termijn van en dagen nadat je ouders of jijzelf op
de hoogte zijn gebracht van de overdracht.
 
Indien jijzelf of je ouders willen dat het dossier sneller wordt doorgestuurd, moeten je ouders of jijzelf schri elijk
bevestigen dat jullie afzien van de wachttijd van tien dagen.

Leerlingengegevens
De school verwerkt krachtens we elijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als leerling. Indien de school
andere persoonsgegevens van jou of je gezinssitua e verwerkt omwille van organisatorische redenen, worden je ouders
hierover ingelicht.

Gegevens over jouw onderwijsloopbaan worden in jouw belang automa sch doorgegeven tussen scholen. Jijzelf en jouw
ouders kunnen op verzoek deze gegevens inkijken en hierbij toelich ng krijgen. Een kopie van de gegevens is te verkrijgen
na inzage.

Je ouders kunnen zich na inzage verze en tegen de overdracht van je leerlingengegevens, behalve indien de regelgeving
de overdracht verplicht stelt. Een kopie van het verslag of het gemo veerd verslag van het C LB wordt sowieso
overgedragen tussen scholen, evenals het aantal problematische afwezigheden en de toegekende attestering.
  
Het inzage-, toelich ngs- en kopieerrecht m.b.t. leerlinggegevens kan uitgeoefend worden na het maken van een afspraak
met de directeur van GO! IBSO De Horizon.

Regelmatig schoolbezoek
Onder regelma g schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en ac viteiten gedurende alle schooldagen,
eventuele vrijstellingen uitgezonderd.

Vrijstelling
In bepaalde gevallen kan de directeur een leerling voor bepaalde lessen of vakken vrijstelling geven. Een doktersa est
moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven. 

De onderwijsinspec e kan op gemo veerd verzoek van je ouders een beslissing nemen over een jdelijke of permanente
vrijstelling van de leerplicht.

De leerplicht is bedoeld om jou alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het
resultaat van de samenwerking tussen de directeur, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen. 

Weigering tot inschrijven
De school kan weigeren om een leerling die definitief uitgesloten werd, het lopende, het volgende en het daaropvolgende
schooljaar in te schrijven in de school.  De school kan ook een leerling weigeren wanneer:

de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
de vooraf vastgelegde maximumcapaciteit is bereikt.  

 Deze beslissing is gebaseerd op de splitsingsnorm:

OV3 max - 14 leerlingen  
OV2 max - 14 leerlingen  

Maar ook gebaseerd op de schoolvisie:

Autiklas OV3 - OV2 – OV1 max 7 leerlingen  
OV1 - 10 leerlingen  

Leerplicht
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Leerplicht
Een leerling die beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon secundair onderwijs, voldoet door het
regelmatig volgen van dit onderwijs aan de leerplicht.   
Vanaf het begin van de leerplicht wordt uw zoon of dochter geacht regelmatig de school te bezoeken. Als ouder moet u
hierop toezien.
De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het
resultaat van de samenwerking tussen de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.
 
Het opvolgen van de naleving van de leerplicht is één van de kerntaken van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. De
leerplicht hangt samen met de afwezigheidsproblematiek. 
Een regelmatige leerling is een leerling die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, slechts in 1 school is ingeschreven en
die het geheel van de vorming van het leerjaar waarvoor hij is ingeschreven werkelijk en regelmatig volgt voor de ganse
duur van het schooljaar, behalve in geval van gewettigde afwezigheid.

Overgangsregeling leerlingen

De overgang van het ene leerjaar naar het andere of van de ene opleidingsvorm naar de andere gebeurt op gemotiveerde
beslissing van de klassenraad, in samenspraak met het CLB.
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Jaarkalender en studieaanbod

Lesspreiding en vakantie- en verlofregeling
Organisatie van de lesspreiding.  

OPLEIDINGSVORM 1      

09.00 uur Begin van de lessen. Elk lesuur duurt 50 minuten.    

10.40 uur Speeltijd    

10.50 uur Les    

11.40 uur Middagmaal in het schoolrestaurant.    

12.30 uur Speeltijd    

13.10 uur Les    

14.00 uur Speeltijd    

14.10 uur Les    

15.50 uur Einde lessen      

OPLEIDINGSVORM 2 en 3      

09.00 uur Begin van de lessen. Elk lesuur duurt 50 minuten.    

10.40 uur Speeltijd    

10.50 uur Les    

12.30 uur Middagmaal in het schoolrestaurant.    

12.50 uur Speeltijd    

13.20 uur Les    

15.50 uur Einde lessen    

Elke woensdag is er les tot 12.30 uur.    

Telaatkomers dienen zich aan te melden aan het onthaal.    

De ouders engageren zich ertoe ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt.    

Vakantie- en verlofregeling.  

  

Aanvang lessen:  

maandag 02.09.2019

  

Vrije dagen 1ste trimester:      

Pedagogische studiedag vrijdag 11.10.2019
Herfstvakantie maandag 28.10.2019 - 03.11.2019
Facultatieve verlofdag dinsdag 12.13.2019  
Evaluatie maandag 16.12.2019
Evaluatie dinsdag 17.12.2019 
Kerstvakantie maandag 23.12.2019 - 05.01.2020  

  

Vrije dagen 2de trimester:     

Facultatieve verlofdag maandag 03.02.2020  
Krokusvakantie maandag 24.02.2020 - 01.03.2020  
Paasvakantie maandag 06.04.2020 - 19.04.2020  

Vrije dagen 3de trimester:      

Dag van de Arbeid vrijdag  01.05.2020   
Hemelvaart donderdag 21.05.2020  
Hemelvaart (brug) vrijdag 22.05.2020  
Pinkstermaandag maandag 01.06.2020  
Evaluatie maandag 22.06.2020  
Evaluatie dinsdag 23.06.2020  
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Evaluatie woensdag 24.06.2020  
Einde van de lessen dinsdag 30.06.2020 om 12.30    

   

Infoavonden:  

donderdag 12.09.2019 voor OV1 OV2 OV3    
november 2019 OV1     
 Donderdag 19.03.2020 voor schoolverlaters BSBO De Horizon   
opendeuravond vrijdag 24.04.2020 met volgende infomomenten:

schoolverlaters OV2 en uitleg VOLA
 schoolverlaters OV3 en uitleg ABO
DUAAL 1 en 2

april/mei 2020 infoavond voor nieuwe leerlingen OV1 OV2 OV3  

   

Oudercontacten:  

Donderdag 19.12.2019 voor OV1 OV2 OV3 + Moosewinterbar 
Donderdag 02.04.2020 voor OV1 OV2 OV3 (enkel op uitnodiging) en OBS  
Maandag 29.06.2020 voor OV1 OV2 OV3 + proclamatie  

 Opendeurdag/avond:  

Vrijdag 24.04.2020  

  Eetfestijnen:  

Vrijdag 15.11.2019 eetfestijn GO! IBSO De Horizon    
Vrijdag 27.03.2020 eetfestijn GO! BSBO De Horizon    

   

Kasteelfeesten internaat:  

Zaterdag 25.04.2020    

Schoolreis:  

vrijdag 26.06.2020  

Sportdag:  

maandag 18.05.2020  

GWP:  

OV3 OBS: 25.05.2020 - 27.05.2020  
OV3: 25.05.2020 - 29.05.2020
OV2: 25.05.2020 - 29.05.2020
OV1 groep 1: 25.05.2020 - 29.05.2020  
OV1 groep 2: 02.06.2020 - 05.06.2020
OV1 finaliteitsklas klas tweedaagse oktober 2019
Buitenland: 25.05.2020 - 01.06.2020
ABO/VOLA tweedaagse: 18.11.2019 - 19.11.2019

De lesspreiding samen met de vakantie- en verlofregeling is in de schoolagenda van de leerling alsook op de website van
de school terug te vinden. 

Vrijstelling voor levensbeschouwelijke vakken
Heb je op basis van religieuze of morele overtuigingen bezwaar tegen het volgen van één van de aangeboden
levensbeschouwelijke vakken of de niet-confessionele zedenleer, dan kun je kiezen voor een vrijstelling.  
  
Als je vrijgesteld bent van de verplich ng om les te volgen in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele
zedenleer, dan moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing.  
  
Je mag tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Flexibele leertrajecten
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Flexibele leertrajecten
IBSO De Horizon is een warme school waar jongeren met een extra zorgvraag tot leren en zelfontplooiing kunnen komen.
We streven er naar om onze jongeren maximaal in de maatschappij te integreren.   

Met het volledige schoolteam bouwen we aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze jongeren. Dit door ze een
veilige context te bieden waar ze de tijd en ruimte krijgen om tot persoonlijke ontwikkeling en zelfrealisatie te komen.   

Binnen onze buitengewone manier van werken, gaan we via een individuele en handelingsgerichte werkwijze onze focus
leggen op talenten en niet op beperkingen. We moedigen aan tot leren en groeien. Elke leerling kent bij ons een
individueel flexibel traject met succeservaringen en geluksmomenten. Gelukkig zijn is een waarde die we voor al onze
leerlingen willen voorop stellen.  

Buitengewoon TALENT op maat: Talent als motivator om leren te stimuleren  

- Individuele handelingsplanning  
- Leerling centraal stellen  
- Inspelen op talenten  
- Functionele vaardigheden  
- Positieve visie op diversiteit.  

Buitengewoon SAMEN op maat:

Met het volledige schoolteam streven naar totale persoonlijkheidsontwikkeling.   
- Schoolteam  
- nauwe samenwerking tussen leerkrachtenteam en paramedici  
- Inclusief  

Buitengewoon GROEI op maat:

Groeien naar een maximale deelname in de maatschappij.  
- Arbeidsdeelname op maat voor alle leerlingen  
- Werken aan attitudes en competenties.   

Buitengewoon ZORG op maat:

Leerlingenbegeleiding in de klas en er naast.  
- kwalitatieve brede basiszorg in de klas
- Leerkrachtenteam en leerlingen worden ondersteund door een groot zorgteam.  
-Focus op sociaal-emotioneel welbevinden en sociale vaardigheden als motor voor onderwijs.   
- Gebruik van 4 laden model als posi ef mo va oneel systeem binnen ons sanc ebeleid. Hierbij ligt de focus op band
tussen leerkracht en leerling en op herstel bij uitdagingen.  
- Verdere uitbouw van een posi ef beleid met duidelijke gedragsverwach ngen als basis voor de brede basiszorg in de
klas. 

Openstelling van de school
Je wordt ten vroegste op school verwacht om 8u30. 

De leerlingen OV2 en OV3 verzamelen onder de luifels vooraan.

De leerlingen OV1 worden vanaf 8u30 in de OV1 gang opgevangen. 

Toezicht op de speelplaatsen start om 8u50. De leerlingen OV2 en OV3 begeven zich om 8u50 via het onthaal naar hun
speelplaats.  

Telaatkomers dienen zich aan te melden aan het onthaal. De ouders engageren zich ertoe ervoor te zorgen dat hun kind
op tijd op school aankomt.      
  
De internen worden - onder begeleiding - naar de gebouwen van het internaat gevoerd. Op woensdag nuttigen ze daar het
middagmaal.      
  
Voor externen is er naschoolse opvang voorzien:   
  
- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17u   
  
- op woensdag tot 13u  

Leerlingenvervoer.  

Mogelijke wijzen waarop onze leerlingen naar school kunnen komen:  
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te voet  
met de (brom)fiets  
door de ouders gebracht  
met gemeenschappelijk busvervoer  
met openbaar vervoer  

Leerlingen van de kwalifica efase OV3 en ABO, OV2 fase 2 en VO LA zijn verplicht om zelfstandig naar de school  te
komen.  De abonnementen worden betaald door het GO!  

- Wanneer de ouders ervoor kiezen om de leerling zelf naar school te brengen, worden de vervoerkosten per trimester
terugbetaald. 

Ouders die hun kind afze en tot in de school, vragen we om niet verder dan het onthaal te gaan. Uw kind wordt vanaf het
onthaal verder begeleid naar de klas.    

Parkeren op het schooldomein kan enkel maar op reglementaire niet-voorbehouden parkeerplaatsen. Parkeren op de
plaats van de schoolbussen kan enkel maar tot 08u40 nadien niet meer tot 09u00. Tussen 09u00 & 15u00 mag je
parkeren, nadien niet meer. Op woensdag tot 08u40 en tussen 09u00 en 11u00.  Op andere plaatsen op het domein is
parkeren onmogelijk, de bussen kunnen dan het schooldomein niet oprijden. Tevens houdt vrij parkeren op het
schooldomein een risico in voor de veiligheid van de leerlingen, diegene die hen afzetten op school en de collega's. 

- De leerling hee  recht op een gra s abonnement wanneer men zich zelfstandig verplaatst met de trein, bus en/of
metro. 

- We spreken van collec ef vervoer wanneer de leerling wordt opgehaald met de bus voor het leerlingenvervoer
buitengewoon onderwijs. 

Alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer op voorwaarde dat
ze de dichtstbijzijnde erkende school van het net dat zij kiezen, bezoeken. Busvervoer voor deze leerlingen is gratis.  

Collectief leerlingenvervoer vraag je aan voordat de leerling gebruik maakt van het leerlingenvervoer.  

Individueel en collec ef leerlingenvervoer vraag je aan via de school. De a andeling van het dossier gebeurt eveneens
via de school.  
  
De school vraagt het recht op vervoer (individueel of collec ef) aan bij het coördina epunt leerlingenvervoer van
het  Departement Onderwijs.  
Binnen de 2 dagen krijgt de school een schriftelijk antwoord.  
De leerlingen worden door een bus van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer opgehaald en afgezet. Indien
e e n  leerling om één of andere reden niet moet opgehaald en/of afgezet worden, moet dit gemeld worden op het
secretariaat. 

Wijzigingen zonder voorafgaandelijke verwi ging zullen niet toegestaan worden.  De leerlingen volgen s pt de
aanwijzingen van de verantwoordelijke personen.  

WANGEDRAG EN BESC HADIGING KAN TIJDELIJKE/DEFINITIEVE UITSLUITING VAN BUSVERVO ER TOT GEVO LG
HEBBEN.  OPZETTELIJKE SCHADE WORDT STEEDS AANGEREKEND.  

Voor meer inlichtingen kan men terecht op het secretariaat.  

Vakantieregeling

De vakantieregeling voor het volgend schooljaar wordt via de schoolagenda van de leerling meegegeven.  

Afspraken bij het begin en einde van de lessen en activiteiten.  

Bij de aanvang van de schooldag verzamelen de leerlingen op de speelplaats. Bij het belsignaal gaan ze in de rij staan
en  wachten op de leerkracht.  

In rij begeven ze zich per 2 in s lte naar hun lokaal. Bij het einde van het lesuur verplaatsen ze zich in rij naar de
centrale ruimte, waar de uitwisseling gebeurt met de leerkracht van het volgende lesuur.  
Op het einde van de schooldag gaan de leerlingen per klas en onder begeleiding van de leerkracht, waarmee ze
het  laatste uur les hadden, naar de parking van de schoolbussen.  
Fietsen en bromfietsen staan in de daartoe bestemde bergplaats. De gebruikers ervan gaan te voet van en tot  aan de
schoolpoort. Binnen de omheining van de school is de motor van de bromfiets steeds uitgeschakeld.  

Telaatkomers

Als een leerling van het buitengewoon secundair onderwijs te laat komt, kan de ouders om verantwoording
gevraagd  worden.  
Wie te laat komt op school begee  zich naar het onthaal, waar een stempel in de schoolagenda wordt aangebracht
en  gaat pas dan naar het klaslokaal.  
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Pas na opgave van de reden van je laa jdig aankomen, krijg je een vermelding in je agenda en mag je naar de klas
gaan.  
De ouders tekenen (ter controle) het uur van aankomst. Herhaaldelijk te laat komen, leidt tot sancties.  
Bij 1 maal te laat, neemt de verantwoordelijke van de leerlingenadministra e contact op met de ouders. Bij drie maal
t e laat, worden de ouders gecontacteerd door de sociale dienst en krijgt de leerling een sanc e. De sanc e is
een alternatieve straftaak - tijdens de middag - onder toezicht van een personeelslid van de sociale dienst.  
De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt.  

Vestigingsplaatsen
Voor opleidingsvorm 4 Type 9 werken wij samen met de volgende vestigingsplaatsen: 

GO! Atheneum Aalst - Graanmarkt 14, 9300 Aalst
GO! Handelsschool Aalst - Keizersplein 19, 9300 Aalst 
GO! Middenschool Ninove - Astridlaan 33, 9400 Ninove
GO! Atheneum Ninove - Dreefstraat 31, 9400 Ninove

Als leerling OV4 T9 word je steeds ingeschreven in de school waartoe je administratief behoort, zijnde IBSO De Horizon.
Je leerlingendossier wordt tijdens het schooljaar beheerd door de collega's OV4 T9 werkzaam op de vestigingsplaats waar
je les volgt. 

Het schoolreglement van  IBSO De Horizon (OV4 T9) , specifiek voor de OV4 T9 werking op de vestigingsplaats waar je
school loopt,  is op jou van toepassing. Uitsluitend de school waarin je bent ingeschreven is bevoegd en verantwoordelijk
voor je evaluatie en studiebekrachtiging. 

Samenwerking met het voltijds gewoon secundair onderwijs
GO! IBSO De Horizon werkt al meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015. Leerlingen
die in aanmerking komen voor type 9 in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd en hebben een diagnose
autismespectrumstoornis. Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het
gewoon secundair onderwijs. De omkadering en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van jongeren
met ASS. Zij volgen in de 1e graad les in een aparte auti-klas in de A- of B-stroom met al dan niet enkele uren inclusief
onderwijs. Deze inclusie-uren nemen jaarlijks toe met als streefdoel volledige inclusie in de 3e graad, conform het
principale doel van het M-decreet.  

Werking: geïntegreerd ? inclusief!  

Een geïntegreerde werking wordt aangeboden op onze campussen voor regulier onderwijs GO! Atheneum Aalst, GO!
Handelsschool Aalst, GO! MS Ninove en GO! Atheneum Ninove met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs.
Deze werking breidde de voorbije jaren haar expertise uit betreffende professionaliseren van het personeel, aanpassen
van de infrastructuur, creëren van een draagvlak op de campussen en begeleiden van de transfer voor leerlingen met ASS
van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs . GO! IBSO De Horizon kan op campus Aalst en campus Ninove
beroep doen op een fantastisch team van directie, leerkrachten en ondersteuners die zich met een bijzondere toewijding
inzetten voor deze werking.

Voor Opleidingsvorm 4 Type 9 werken wij samen met volgende vestigingsplaatsen:

Atheneum Aalst - Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Handelsschool Aalst - Keizersplein 19, 9300 Aalst
Middenschool Ninove  - Astridlaan 33 9400 Ninove
Atheneum Ninove  - Dreefstraat 31 9400 Ninove

Lesbijwoning in een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs of in de eigen
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Lesbijwoning in een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs of in de eigen
school
De mogelijkheid wordt voorzien dat enkele leerlingen of zelfs alle leerlingen van een klasgroep van het gewoon voltijds
secundair onderwijs of van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4 gedurende een deel of
het geheel van het schooljaar bepaalde lessen volgen in een andere school voor voltijds gewoon secundair onderwijs.
Hieronder wordt dan verstaan:  

  - een andere school dan de school waarin de leerling is ingeschreven;  

- een andere school van hetzelfde of een ander schoolbestuur;  

- lesverstrekking door onderwijzend personeel van die andere school;  

- mobiliteit van leerlingen naar die andere school.  

Scholen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken om uiteenlopende redenen, waaronder (niet-limitatieve
opsomming):  

- beschikbaarheid van specifieke of meer moderne didactische apparatuur;  

- aanwezigheid van bijzondere expertise of knowhow in een bepaald vakgebied;  

- verzekerde lesverstrekking bij afwezigheid van eigen leraar (door ziekte, bedrijfsstage ...);  

- keuzeverruiming voor leerlingen binnen het complementair vakkenpakket;  

- "proeven" van andere opleiding met het oog op eventuele heroriëntering;  

- faciliteren van geheel of gedeeltelijk schoolbegeleide vormen van werkplekleren.  

  Dergelijke samenwerking tussen scholen is niettemin aan een aantal gecumuleerde voorwaarden onderworpen:  

1° de regeling wordt in het schoolreglement opgenomen, zodat de betrokken personen er vooraf op de hoogte van zijn;  

2° uitsluitend het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven, is op die leerling van toepassing;  

3° de regeling wordt voorafgaand onderhandeld in de lokale comités, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en
personeelsaangelegenheden, van de betrokken scholen;  

4° uitsluitend de school waar de leerling is ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor evaluatie,
studiebekrachtiging en kwaliteitszorg;  

5° de leraars van de andere school die aan de leerling les geven:  

a) maken stemgerechtigd deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval de scholen tot hetzelfde schoolbestuur
behoren (dit houdt verband met het feit dat de eindverantwoordelijkheid voor de onderwijsverstrekking in beide scholen
sowieso bij eenzelfde schoolbestuur ligt);  

b) maken raadgevend deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval de scholen niet tot hetzelfde schoolbestuur
behoren;  

6° de samenwerking tussen de scholen wordt vastgelegd in een overeenkomst die in beide scholen ter inzage moet liggen
met het oog op administratieve controle (verificatie) en externe kwaliteitscontrole (inspectie). Die overeenkomst moet
minimaal bevatten:  

a) de samenwerkende scholen, met duidelijke vermelding van de school waar de leerling is ingeschreven;  

b) de invulling van de samenwerking (waarbij een waaier aan organisatorische, materiële, infrastructurele, didactische ...
aspecten aan bod kan komen naargelang van de situatie);  

c) de looptijd van de samenwerking (eventueel schooljaaroverstijgend);  

d) duidelijke afspraken over de evaluatie en kwaliteitszorg;  

7° een leerling van het buitengewoon secundair onderwijs kan maximaal halftijds een deel van de vorming bijwonen in
het gewoon voltijds secundair onderwijs, d.w.z. maximaal voor de helft van de wekelijkse lesuren van het
structuuronderdeel van het buitengewoon secundair onderwijs waar hij is ingeschreven;  

8° deze regeling is voor een leerling van het buitengewoon secundair onderwijs gedurende hetzelfde schooljaar niet
combineerbaar met lesbijwoning in een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs (cf. rubriek 10.3.2. van
omzendbrief SO/2011/03/BuSO).

Onderwijs op maat van de leerling staat voorop, deze lesbijwoning wordt georganiseerd op advies van de klassenraad
wanneer dit het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling ten goede kan komen, dit gecombineerd met maximale
ontplooiings- en ontwikkelkansen voor deze leerlingen naar de toekomst toe. 

indien er - netoverstijgend - de vraag van scholen gesteld wordt om lesbijwoning binnen onze school te organiseren,
wordt deze vraag meegenomen naar de klassenraad en grondig geanalyseerd.

Deze duurtijd van deze lesbijwoning is beperkt in de tijd en wordt tussentijds grondig geëvalueerd. 

Stages en werkplekleren
Deze informatie kan teruggevonden worden onder de rubrieken 'stages ' en 'duaal leren'. 

Activiteiten extra muros en schoolvervangende activiteiten
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Activiteiten extra muros en schoolvervangende activiteiten
Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan de activiteiten extra- muros. Alle onderwijsactviteiten die plaatsvinden buiten je
school of een vestgingsplaats van de school waar je bent  ingeschreven, zijn activiteiten extra- muros.  
Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse actviteiten extra- muros op voorwaarde dat jouw ouders -
o f  jijzelf als je meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken ac viteit schri elijk en op gemo veerde wijze
kenbaar maken aan de directeur. Ook als je niet over de nodige reisdocumenten kunt beschikken, heb je het recht niet
deel te  
nemen aan een buitenlandse activiteit extra- muros.  
Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven aansluitend bij de ac viteit
extramuros, je bent verplicht die uit te voeren. Aanwezigheid op school is vereist.  

Jaarkalender
Jaarkalender:

De jaarkalender kan je vooraan in de agenda terugvinden. Alsook de vakantie- en verlofregeling. 

Stages
Stages

Vervoersonkosten bij stages worden niet vergoed. De leerling-stagiair moet deze kosten zelf dragen. De school zal
er alsdan over waken, onder meer door de keuze van de stageplaats, dat deze kosten beheerbaar blijven.   
De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar een stageplaats. De stagebegeleider dient een lijst van
mogelijke stageplaatsen te voorzien.   
Buitenlandse stages worden niet georganiseerd.  
Stages in Wallonië of het Franstalig landsgedeelte wordt niet georganiseerd.   
Er worden enkel Nederlandstalige documenten gebruikt.   

Stages OV1

De stage in opleidingsvorm 1 is facultatief en kan alleen worden georganiseerd mits het schriftelijke akkoord van de
ouders of de meerderjarige leerling. Hier kan de school de stage dus niet verplichten.    

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 1 die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, kan (mits het schriftelijk akkoord van
de ouders) een stage georganiseerd worden van maximaal 30 werkdagen per schooljaar.    

De klassenraad kan op basis van de individuele handelingsplanning ook wachten tot een later moment (bv. tot de leeftijd
van 18 jaar) waarop de leerling begint met stage. De maximumduur blijft hetzelfde, ongeacht de leeftijd.     

De duur van de stage kan op gemotiveerde beslissing van de klassenraad voor individuele leerlingen verlengd worden tot
maximum 60 werkdagen per schooljaar, om later de transfer naar een woon- en/of werksituatie te kunnen maken.     

De bijkomende voorwaarden die hierbij dienen gerespecteerd dienen te worden zijn de volgende:    

de verlenging van de stage past in de individuele handelingsplanning van de leerling en wordt besproken met de
ouders en de leerling en kan alleen worden georganiseerd mits het schriftelijke akkoord van de ouders of de
meerderjarige leerling.    
alle noodzakelijke informatie ligt op de school ter beschikking en ter inzage van de onderwijsinspectie.    

De stage in opleidingsvorm 1 kan in een sociale werkplaats, een beschutte werkplaats of het normaal economisch circuit
plaatsvinden.    

In opleidingsvorm 1 kan de stagebegeleiding ook gebeuren door om het even welk lid van het bestuurs- en onderwijzend
of van het paramedisch personeel van de school, bij voorkeur echter door een personeelslid dat zijn opdracht geheel of
gedeeltelijk uitoefent in opleidingsvorm 1.    

Sociaal maatschappelijke training in OV1

De sociaal-maatschappelijke training heeft t.a.v. school, leerling en ouders doelstellingen die vergelijkbaar zijn met deze
van een stage.    

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 1 die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, of deze in de loop van het schooljaar
bereiken, kan een sociaal-maatschappelijke training georganiseerd worden van maximaal 30 werkdagen per schooljaar.   

De duur van de sociaal-maatschappelijke training kan op gemotiveerde beslissing van de klassenraad voor individuele
leerlingen tot maximum 60 werkdagen per schooljaar verlengd worden. Indien dit het geval is dient de school dit
schriftelijk te melden aan de onderwijsinspectie.     

De sociaal-maatschappelijke training is facultatief en kan alleen worden georganiseerd mits het schriftelijke akkoord van
de ouders.    

De sociaal-maatschappelijke training is facultatief en kan alleen plaatsvinden in instellingen die erkend zijn (of zich in de
erkenningsfase bevinden) voor de opname van volwassen gehandicapte personen die er geen productie gerichte arbeid
verrichten. Bijv.: een dagcentrum, een bezigheidshome,…    

De sociaal-maatschappelijke training kan ook de vorm aannemen van begeleid werken, vrijwilligerswerk,…     

Stages in OV2 en OV3 (algemeen)

• Leerlingenstage wordt niet bezoldigd. Vervoersonkosten bij stages worden niet vergoed.   De leerling-stagiair moet deze
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kosten zelf dragen. De school zal er over waken, onder meer door de keuze van de stageplaats, dat deze kosten
beheerbaar blijven.   

• De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar een stageplaats.  De stagebegeleider dient een lijst van
mogelijke stageplaatsen te voorzien.  

• Buitenlandse stages worden niet georganiseerd.  

• Stages in Wallonië of het Franstalig landsgedeelte worden niet georganiseerd.   

• Er worden enkel Nederlandstalige documenten gebruikt.   

De stage is een belangrijke component in de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.   Stages stellen de leerlingen in staat
zich een beeld te vormen van het latere beroepsleven en dragen bij tot hun sociale en persoonlijkheidsvorming.   Voor
veel leerlingen hebben de stages een stimulerende invloed op het leerproces.    

• Stages versterken de praktijkgerichtheid van de opleiding en zijn een uitstekend hulpmiddel  voor de beroepsoriëntering
van leerlingen.    

• Bij leerlingen wordt een verhoogde motivatie vastgesteld door afwisseling tussen ‘leren’ en ‘werken’.    

• Stagiairs verwerven een hogere zelfstandigheid en krijgen meer inzicht in eigen capaciteiten.    

• Stages bevorderen de samenwerking tussen school en onderneming.    

• Afwezigheden op stage worden besproken op de klassenraad.   

Mogelijks wordt er beslist om de afwezige dagen op stage op latere datum in te halen. De doelstellingen van de stages
zijn een concretisering van de leerlijnen. Inzake kennis, vaardigheden en attitudes kunnen leerlingen om o.m. volgende
doelstellingen via een leerlingenstage bereiken :  

• Theorie in praktijk omzetten.    

• Technieken aanleren op een schaalgrootte die een school niet kan realiseren of die in de school niet operationeel zijn. 
  

• Bedrijfssituatie kunnen relateren naar theoretische en praktische begrippen van de schoolse situatie.    

• Eigen opleidingsbehoeften detecteren.    

• Inzicht krijgen in de realiteit van het bedrijfsleven.    

• Kennis maken met bedrijfsculturen.    

• Rapporteren.

• Adequaat leren omgaan met werktuigen, meettoestellen, machines en apparaten.    

• Zich kunnen aanpassen aan het werkritme.    

• Praktische vaardigheden ontwikkelen.    

• Beroepsmethodiek in de praktijk toepassen.    

• Zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid.    

• Bereidheid tot werken in teamverband.    

• Sociale en communicatieve vaardigheden.    

• Omgaan met gezag.    

• Zin voor organisatie en efficiëntie.    

• Verantwoordelijkheid dragen.    

• Streven naar kwaliteit van het geleverde werk.    

• Initiatief nemen en correct reageren op arbeidssituaties    

• Zich assertief gedragen.    

• Veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften consequent toepassen.    

• Rekening houden met milieuvoorschriften.    

• Oog hebben voor ergonomische aspecten van het beroep.  

  

Bij een blokstage vindt de stage vier à vijf dagen per week plaats in een aaneengesloten periode  van één of meerdere
weken.    

De (blok)stage is een didactische werkvorm op een bepaald moment van het leertraject en maakt deel uit van de
betrokken leerlijnen. Blokstages bieden meer continuïteit en laten toe de taken beter af te werken.     

Opleidingsvorm 2 (specifiek)

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 2 wordt een individuele stage georganiseerd vanaf de tweede fase, op voorwaarde
dat de leerlingen de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en niet meer voltijds schoolplichtig zijn. Dit maakt deel uit van het
pedagogisch project.  

Gedurende de tweede fase van opleidingsvorm 2 is de duur van de stage beperkt tot een maximum van 30 werkdagen per

19



schooljaar.  

Op gemotiveerde beslissing van de klassenraad, kunnen afwijkingen toegestaan worden.  

Indien nodig kan de stage in opleidingsvorm 2 worden opgesplitst in periodes van halve dagen. Om in aanmerking te
komen als stagebedrijf voor opleidingsvorm 2 moet het bedrijf een beschutte werkplaats of een sociale werkplaats zijn of
elk ander bedrijf dat aan de leerling, rekening houdend met zijn beperking, aangepaste activiteiten oplegt en hem daarbij
de nodige bescherming en ondersteuning biedt. Het bedrijf moet zo gekozen worden dat de leerlingen er activiteiten
kunnen uitoefenen die voorbereiden op latere tewerkstelling met ondersteuning.  

Alterneren in stage en leren in opleidingsvorm 2 (VOLA)  

In opleidingsvorm 2 kan een leerling tijdens het laatste jaar van de tweede fase op basis van individuele
handelingsplanning, na beslissing van de klassenraad, en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, een
stage volgen onder een alternerende vorm van stage en vorming op school op weekbasis; VOLA. Hierbij kan afgeweken
worden van de stageduur.

Opleidingsvorm 3 (specifiek)

Stages is een vorm van opleiding, buiten een vestigingsplaats van de school, in een reële arbeidsomgeving bij een
werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers van die werkgever, waarbij effectieve arbeid
verricht wordt, met de bedoeling beroepservaring op te doen.  

De leerlingenstage kan al dan niet in groep. Voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 van het laatste jaar van de
opleidingsfase en in de kwalificatiefase kan een stage georganiseerd worden, die in groep en onder voortdurende
begeleiding van de leraar plaatsvindt. De duurtijd van deze stage wordt bepaald door de klassenraad.  

Leerlingenstages kunnen zowel georganiseerd worden onder de vorm van alternerende stages als van blokstages.  

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 moet een stage georganiseerd worden.  

- In de kwalificatiefase met uitzondering van het laatste jaar is de duur minimum 5 werkdagen en maximum 15
werkdagen.  

- In het laatste jaar van de kwalificatiefase is de duur minimum 10 werkdagen en maximum 30 werkdagen.  

De stage vormt een zeer belangrijk onderdeel van de OV3-opleiding, onder meer omdat ze een indicatie kan opleveren
omtrent de mogelijkheden van de leerling tot integratie in het gewoon sociaal en beroepsmilieu (= de einddoelstelling van
deze opleidingsvorm).  

Stage in een sociale werkplaats is mogelijk in opleidingsvorm 3, maar dan moet voor de betreffende leerling nog een
andere vorm van stage georganiseerd worden (niet enkel stage in een sociale werkplaats). Het behalen van een
getuigschrift is in dit geval niet mogelijk. Wel het behalen van een attest van verworven bekwaamheden.  

Alternerende beroepsopleiding in opleidingsvorm 3 (ABO)

Hiermee wordt gemikt op een groep jongeren die competenties wil ontwikkelen in het kader van de integratiefase van het
buitengewoon secundair onderwijs OV3. Met het ABO-project willen we de leerlingen de kans geven om na de initiële
opleiding in OV3 één extra jaar te volgen (integratiefase) in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van
stagiair. Wanneer de jongere  na afloop van dit extra jaar het minimale vereiste urenaantal behaalt op de school en de
werkvloer, ontvangt de jongere een motivatiepremie.  

Na het behalen van een basisgetuigschrift kan de leerling nog een alternerende beroepsopleiding (ABO), integratiefase,
volgen op voorwaarde dat hij/zij de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt.  

Een leerling die geen getuigschrift van de volledige opleiding behaalde tijdens de opleiding en uitzonderlijk op advies van
de klassenraad toch wordt toegelaten tot de alternerende beroepsopleiding, kan op het einde van het schooljaar voor de
kwalificatiecommissie de kwalificatieproef afleggen en een getuigschrift van de volledige opleiding of een getuigschrift
van het afgerond geheel van de opleiding behalen, als de klassenraad oordeelt dat de werkervaring voldoende nauw
aansluit bij de gevolgde basisopleiding.  

Als de leerling slaagt voor zijn opleiding, ontvangt hij het getuigschrift van de opleiding, waarvoor hij reeds een attest of
een getuigschrift van een afgerond geheel van een opleiding heeft behaald.  

Verlenging van de stage

In het laatste jaar van opleidingsvorm 2 en het laatste jaar van de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3, kan de
stageduur op gemotiveerde beslissing van de klassenraad maximaal met 20 werkdagen verlengd worden.    

In het laatste jaar van opleidingsvorm 2 en het laatste jaar van de verschillende jaren van de kwalificatiefase van
opleidingsvorm 3, kan de stageduur voor individuele leerlingen verlengd worden tot maximum 60 werkdagen per
schooljaar op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad. De verlenging kan ook langer dan 60 werkdagen
per schooljaar zijn, indien dit bijkomend gemotiveerd wordt voor individuele leerlingen. Let op: indien deze verlenging als
gevolg heeft dat men bij dezelfde stagegever meer dan 60 dagen stage per schooljaar worden gedaan door dezelfde
leerling, dan is de stagegever verplicht om een Dimona-aangifte te doen. Indien dit het geval is dient de school dit
schriftelijk te melden aan de onderwijsinspectie.  

Op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad kan in het eerste jaar van de kwalificatiefase van
opleidingsvorm 3 de stageduur verlengd worden tot maximum 30 werkdagen per schooljaar (net als in het laatste jaar van
de kwalificatiefase) voor individuele leerlingen die een verlengd traject volgen op basis van individuele
handelingsplanning. Indien dit het geval is dient de school dit schriftelijk te melden aan de onderwijsinspectie.
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Duaal leren
Wat is Duaal Leren?
 
Duaal leren is een onderwijsvorm waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en toegepast op de werkvloer, in
een reële werkomgeving. Dit project 'schoolbank op de werkplek’ is sinds 1 september 2016 in GO! IBSO De Horizon van
start gegaan.       

Uitgangspunten:
1. Duaal leren = voltijds secundair onderwijs
2. De opleiding bestaat uit een deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer en een deel dat uitgevoerd wordt binnen of

op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van een onderwijs- of opleidingsinstelling. 
3. Het deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer voorziet op jaarbasis een gemiddelde arbeidsduur van minstens 20

uren per week. Er moet geen rekening gehouden worden met feest- en vakantiedagen. De leerling brengt minstens
60% van de onderwijstijd op de werkplek door 

4. De opleiding leidt tot een beroepskwalificatie. 
5. De beide delen worden uitgevoerd in het kader van en worden gedekt door één enkele 'overeenkomst alternerende

Opleiding' waarbij de werkgever en de leerling betrokken partij zijn.
6. De overeenkomst voorziet een financiële bezoldiging voor de leerling die ten laste is van de werkgever

Voor meer informatie verwijzen wij naar de omzendbrief SO/2016/02 en
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/buitengewoon-duaal  

Voor het schooljaar 2019 - 2020 werden nieuwe programmaties duaal leren ingediend en goedgekeurd: 

- Assistent plantaardige productie duaal (A en B)  
- Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (A en B)  
- Medewerker fastfood duaal (A en B)  
Deze opleidingen worden zowel georganiseerd In de kwalificatiefase: A variant, als in de integratiefase: B variant.  

    
Organisatie van het schooljaar:    
    
Een opleidingsdag is elke kalenderdag waarop opleiding onder vorm van lessen of ermee gelijkgestelde activiteiten of
opleiding op de werkplek wordt georganiseerd. De wekelijks aantal uren opleiding is 38 uren per week (lesuur = 50
minuten; werkuur = 60 minuten
    
Van de gebruikelijke regeling betreffende de organisatie van het schooljaar dat de schoolweek loopt van maandag tot en
met vrijdag, kan worden afgeweken. Het werkplekleren binnen duaal leren is van een andere orde dan leerlingenstages,
de leerling verbindt zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake arbeidstijd (= overeenkomst alternerende
opleiding met het bedrijf).     

Bij de OAO (overeenkomst alternerende opleiding) worden de leerlingen op de werkvloer verwacht op speciale
schooldagen (bv. pedagogische studiedag, stakingsdag, ….). Extra muros-activiteiten tellen mee binnen de
schoolcomponent  en hebben invloed op de verhouding / gemiddelde binnen de werkplek- / schoolcomponent.
Voorbeelden hiervan zijn o.a.:     
GWP, schoolreis, externe opleidingen (VDAB, sectorale opleidingen…)    

 Vakantieregeling:
Vanaf 1 september 2019 hebben ALLE leerlingen binnen duaal leren recht op alle schoolvakanties. OPGELET: deze
schoolvakanties zijn onbetaald zonder overgangsperiode (dus ook voor OAO’s met startdatum voor 1/9/2019)   
  
- Er zijn volgende afwijkingen mogelijk betreffende de schoolvakantieregeling.   
  
1. Op individueel niveau kunnen leerling, aanbieder duaal leren en onderneming afspreken dat de leerling gedurende de
vakantie wél naar de werkplek komt, maar dat het aantal dagen gecompenseerd wordt tijdens hetzelfde schooljaar. Dit
dient opgenomen te worden in een addendum bij het contract.    
      
2. De individuele afwijking waarvan bij punt 1 sprake is, kan ook op niveau van het standaardtraject worden vastgelegd en
geldt dan voor alle leerlingen in de opleiding. Deze afwijking kan enkel in geval van seizoensgebonden activiteiten die
ervoor zorgen dat het nodig is om in de vakantie naar de werkplek te gaan. Deze afwijking wordt voorgesteld door een
sectoraal partnerschap en beslist door de Vlaamse Regering.    
      
3. Op het niveau van een studierichting kan ook beslist worden om het aantal vakantieweken per schooljaar te reduceren
van 15 tot 12 weken. Deze afwijking wordt eveneens voorgesteld door een sectoraal partnerschap en beslist door de
Vlaamse Regering. Hierbij werkt de Vlaamse Regering een kader van criteria uit waaraan voldaan moet worden om deze
afwijking te kunnen inroepen.  

    
Studieaanbod:  
    
Duaal leren is per definitie arbeidsmarktgericht onderwijs, vandaar dat het zich beperkt tot het technisch en
beroepsonderwijs.     
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In het BUSO wordt voor GO! IBSO De Horizon volgende opleiding opgenomen:    
- Medewerker groen- en tuinbeheer duaal: te organiseren in opleidingsvorm 3, kwalificatiefase (tweejarig) en
integratiefase (1-jarig). 
- Assistent plantaardige productie duaal: te organiseren in opleidingsvorm 3, kwalificatiefase (tweejarig) en
integratiefase (1-jarig).   
- Medewerker fastfood duaal: te organiseren in opleidingsvorm 3, kwalificatiefase (tweejarig) en integratiefase (1-jarig). 
 
  
Standaardtrajecten:    
    
Ook in duale opleidingen is er algemene vorming en beroepsgerichte vorming. Voor de algemene vorming zijn
ontwikkelingsdoelen het referentiekader. Voor beroepsgerichte vorming zijn uitsluitend beroepskwalificaties het
referentiekader. Hiervan uitgaande wordt per duale opleiding een standaardtraject ontwikkeld dat per opleiding een
zekere gelijkgerichtheid moet verzekeren.     
Bij de ontwikkeling van de standaardtrajecten is met het volgende rekening gehouden:    
• de levensbeschouwelijke vakken en het vak lichamelijke opvoeding, in voorkomend geval, worden onderwezen in
dezelfde vorm als in het niet-duale leren.    
• Elk standaardtraject bevat het aandeel van de werkplekcomponent per opleiding, uitgedrukt in een gemiddeld aantal
uren per week op schooljaarbasis.     
• Elk standaardtraject is een bundeling van algemeen vormende competenties en beroepsgerichte competenties die
gebaseerd zijn op ontwikkelingsdoelen en op een of meer beroepskwalificaties.     

Doelgroep en toeleiding:
  
Om de doelgroep vast te stellen, moeten de leerling en zijn ouders die een toetreding tot het duale leren overwegen
voorafgaand een advies hebben gekregen over de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van de leerling. Het advies is niet-
bindend en geen formele toelatingsvoorwaarde tot het duale leren. 

Duaal leren is er voor leerlingen die interesse tonen voor deze vorm van leren (keuzevrijheid van de leerling)  
Het project richt zich tot de volgende doelgroep:      
   
• arbeidsrijpe leerlingen: een leerling is arbeidsrijp als hij in staat is competenties te verwerven in een opleiding
(bestaande uit één of meerdere beroepskwalificaties en (specifieke) eindtermen voor de algemene vorming), die vooral
bestaat uit leren op de werkvloer en gemotiveerd is om dit te doen.”   
• arbeidsbereide leerlingen: een leerling die gemotiveerd is om bepaalde competenties te verwerven op de werkvloer is
arbeidsbereid."  

Het vermelde advies komt tot stand op basis van een grondige screening met voldoende kwaliteitsvolle observatie- en
evaluatiegegevens van de leerling gedurende zijn hele leerloopbaan;  en gaat uit van de twee volgende instanties samen: 
  
• De voltallige klassenraad van het laatste structuuronderdeel dat door de leerling in kwestie is gevolgd.     
• De trajectbegeleider van de opleiding en de school binnen het tijdelijke traject die door de betrokken personen worden
gekozen. De trajectbegeleider is de leraar van de duale opleiding die door de school is belast met de begeleiding en
opvolging van de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leerling.     

Het advies wordt gegeven in de loop van het voorafgaand schooljaar en staat los van de delibererende
klassenraadbeslissing in dat schooljaar. Het gaat om een schriftelijk advies dat in het administratief leerlingendossier
wordt opgenomen. 

- Leerlingen uit een doorstroomrichting kunnen de vraag stellen aan de klassenraad om een advies te geven.  
- Voor zij-instromers (leerlingen die onderwijs reeds verlaten hebben maar willen terugkeren) wordt het advies
vormgegeven door de VDAB (of OCMW in geval van leefloners). 
- De leerling kan tot de eerste lesdag van november inschrijven en kunnen gedelibereerd worden op elk moment van het
schooljaar.  Na de 1ste lesdag van november is er een toelatingsklassenraad noodzakelijk!
    
Ook in duaal leren is een leerling enkel ‘regelmatige leerling’ als hij aan twee basisvoorwaarden beantwoordt:      
• De toelatings- en overgangsvoorwaarden voor de duale opleiding       
• De regelmatige lesbijwoning. Zowel tijdens de schoolcomponent als tijdens de werkplekcomponent, uitgezonderd
gewettigde afwezigheden. MAW voltijdse leerplicht.    
Zolang de werkplekcomponent niet is gestart, wordt de opleiding volledig georganiseerd via de schoolcomponent d.w.z.
dat de leerling voltijds aanwezig is op school.       
      
 
Kiezen van onderneming, intakegesprek en matching, overeenkomst:    
    
Kiezen van de onderneming:

Voor elke leerling in duaal leren dient een onderneming gevonden te worden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid
van alle betrokkenen (school én leerling). Zo kunnen leerlingen zelf op zoek gaan naar ondernemingen, maar kan de
trajectbegeleider hier ook bij helpen door ondernemingen voor te stellen voor de leerling. Scholen kunnen vaak beroep
doen op het eigen netwerk van ondernemingen. Daarnaast hebben ook de sectoren en Syntra Vlaanderen zich
geëngageerd om de scholen te ondersteunen bij deze zoektocht en ontwikkelden ze hiervoor diverse tools.  
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De school heeft maximaal 20 opleidingsdagen per schooljaar om een bedrijf te vinden. Indien er geen bedrijf gevonden is
binnen deze termijn zal de duale opleiding stop gezet worden. Als een leerling tijdens het schooljaar zijn werkplek
verliest, moet nagegaan worden hoeveel dagen er nog resteren van de 20 opleidingsdagen (aangevuld met bovenstaande
drie uitzonderingen). Dit resterend aantal kan hij dan gebruiken om een nieuwe werkplek te zoeken. Het aantal dagen
zonder werkplek wordt niet beïnvloed door een wijziging van onderneming en/of opleiding gedurende het lopende
schooljaar. Bij de start van een nieuw schooljaar wordt opnieuw een nieuwe periode van 20 opleidingsdagen toegekend.  

Drie mogelijkheden om te verlengen:    
1. Indien het intakegesprek tijdens de opleidings-/lesuren valt, is de leerling van rechtswege gewettigd afwezig;
2. De procedure loopt voor de erkenning van de onderneming;    
3. De trajectbegeleider beslist om die periode van twintig opleidingsdagen te verlengen met maximaal een periode van 20
opleidingsdagen op basis van de inspanningen van de leerling en de specifieke context.  
  
Intakegesprek en matching:

Als er een onderneming gevonden is, vindt er een intakegesprek plaats tussen de leerling en de werkplek. Hierbij wordt
nagegaan of alle partijen akkoord gaan met de modaliteiten van de opleiding en/of er een persoonlijke "match" kan
gevonden worden. Er is ondersteuning van de trajectbegeleider bij de voorbereiding of opvolging van het intakegesprek,
of tijdens het intakegesprek verplicht. Ook moet de mentor aanwezig zijn tijdens het intakegesprek.  
  
De overeenkomst:

• De OAO ( “overeenkomst alternerende opleiding”): als de werkplekcomponent van de opleiding op schooljaarbasis
gemiddeld ten minste 20(klok)uren per week op de reële werkplek bedraagt. “Gemiddeld” betekent dat de
werkplekcomponent niet noodzakelijk het ganse schooljaar door moet aanwezig zijn of dat het volume van de
werkplekcomponent doorheen het schooljaar kan wijzigen.     

• Het opleidingsplan:  
1. is verplicht bij elke overeenkomst;  
2. bevat een overzicht van welke competenties op de werkplek en / of de school aan bod komen    
3. is een geïndividualiseerd plan     
4. wordt opgemaakt door trajectbegeleider in overleg met de leerling en de onderneming    
5. bevat de afspraken tussen school en werkplek qua begeleiding, leerinhouden, evaluatie,…    
kan steeds geactualiseerd / aangepast worden    
  
• Het uurrooster:  
1. is verplicht bij de overeenkomst:  
2. De school (trajectbegeleider) stelt in overleg met de onderneming (en indien mogelijk de leerling) een uurrooster /
kalender op zodat er een overzicht is wanneer de leerling op de werkplek is en wanneer op school.    
3. Een leerling werkt onder 1 overeenkomst maar meerdere, opeenvolgende overeenkomsten zijn mogelijk.  
    

    
Evaluatie:    

In duale opleidingen staat het competentiegericht denken en handelen vanuit een kwalificatiestructuur centraal. De
opstelling beïnvloedt de wijze van leerlingenevaluatie.     
    
De onderwijsverstrekkers zijn autonoom in het uitstippelen van hun evaluatiebeleid. 

In de kwalificatiefase kan de leerling vrijgesteld worden van ASV. Wel moet men bij een OAO nog steeds voldoen aan de
CAO van de sector; dit kan door extra werkplekleren of BGV.    
Voor integratiefase is in regelgeving vastgelegd dat leerling ASV en BGV moet volgen. Daar kan een leerling dus niet
volledig vrijgesteld worden van ASV. Ook is het zo dat leerlingen in de integratiefase 14u per week les moeten volgen.
Hier kan ook niet van afgeweken worden.  
    
De organisatie van een geïntegreerde proef is bij het einde van de opleiding facultatief (op het niveau van de voltallige
groep, niet op het niveau van de individuele leerling). Het eventueel niet voorzien van een aparte praktijkgerichte proef
met externe juryleden wordt dan ondervangen door het feit dat de permanente evaluatie van de leerling door de mentor al
voldoende informatie genereert over de vorderingen van de leerling binnen de werkplekcomponent.     
    
Als de evaluatie van de leerling door de klassenraad bij het einde van de opleiding niet tot de meest gunstige
studiebekrachtiging leidt, kan die leerling in het daaropvolgende jaar de opleiding verder zetten. We opteren indien het
nodig is van het 2de jaar te verlengen. In de andere gevallen moet de leerling zijn onderwijstraject verder zetten buiten
het project.   
   
Aangezien de leerling een substantieel deel van zijn tijd op een werkplek leert, is het van belang om ook de evaluatie van
de mentor over het deel op de werkplek mee te nemen. Om dit te waarborgen, is de mentor een stemgerechtigd lid van
elke klassenraad, met uitzondering van de toelatingsklassenraad.  

 Deliberatie:
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Een leerling kan niet worden verplicht om de opleiding vroegtijdig stop te zetten, ongeacht de resultaten van de
tussentijdse evaluatie. De klassenraad kan hoogstens adviserend optreden.    
Wanneer de situatie dreigt fout te lopen, is het wenselijk om ook het CLB te betrekken.   

     
Studiebekrachtiging:  

In duaal leren kan de studiebekrachtiging vóór 30 juni worden afgeleverd, de deliberatie gebeurt op basis van ASV én
BGV.   
    
- Een getuigschrift van de opleiding: wordt uitgereikt als de leerling al de competenties van de beroepskwalificatie heeft
verworven (ASV én BGV).   
  
- Een bewijs van beroepskwalificatie: wordt uitgereikt als de leerling niet slaagt voor het geheel van de onderwijsdoelen
van het standaardtraject, maar wel voor alle competenties die deel uitmaken van een beroepskwalificatie. 
    
- Een attest van verworven competenties: wordt toegekend (dus ook bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding) als de
leerling niet in aanmerking komt voor een van de studiebewijzen. Concreet houdt dit in dat het attest wordt toegekend als
de leerling niet al de competenties van de beroepskwalificatie heeft verworven.     
  
  
OPGELET: Het is mogelijk dat de leerling meerdere kwalificaties kan behalen (en dit zowel voor het duale als het niet-
duale OV3-onderwijs).
Na het succesvol afronden van een kwalificatie- of integratiefase, kan de klassenraad de leerling toelaten om een
bijkomende kwalificatie- of integratiefase te volgen. Wat deze overgangen betreft zijn eigenlijk alle overgangen van
kwalificatiefase naar integratiefase of van integratiefase naar een andere integratiefase mogelijk, met twee belangrijke
uitzonderingen:  
- Indien een leerling geen getuigschrift behaalt in de kwalificatiefase, maar wel een attest van verworven
bekwaamheden, moet de klassenraad van de integratiefase een gunstig advies verlenen.  
- Leerlingen die een getuigschrift behaalden in de kwalificatiefase van duaal leren, mogen niet naar de integratiefase van
dezelfde identieke duale opleiding, noch naar de integratiefase van de nauw-verwante niet-duale opleiding.  Zij hebben
immers de maximale studiebekrachtiging reeds behaald.  

Schorsingen en uitsluitingen:

Voor duaal leren in opleidingsvorm 3 en 4 hebben schorsing en uitsluiting telkens betrekking op zowel de school- als de
werkplekcomponent.

Klassenraad:    
    
De voorzitter (de directeur of afgevaardigde) en de leraars zijn stemgerechtigd. Naast de leraren zijn de trajectbegeleider
en de mentor spilfiguren in het duale leren. Daarom zijn de trajectbegeleider en de mentor ambtshalve stemgerechtigde
leden van de klassenraad.     
    
Gedurende een schooljaar kunnen voor eenzelfde leerling, weliswaar niet gelijktijdig, verschillende mentoren worden
aangesteld. Een leerling kan immers in de loop van het schooljaar van onderneming (en contract) veranderen of binnen
dezelfde onderneming kan een mentor (bv.door ziekte) door een andere worden vervangen. Als het tot stemming komt,
kan het mentorschap echter maar 1 stem binnen het geheel van de stemmen van de klassenraadsleden uitbrengen. Dit
kan er toe leiden, zeker bij evaluatie van de leerling, dat de mentoren onderling tot 1 stem moeten komen. Bij staking van
stemmen van die mentoren stemt de trajectbegeleider namens die mentoren, onverminderd de eigen stem.     

    
Belangrijke zaken:  

Studentenwerk:

De studentenovereenkomst moet in principe gesloten worden bij een andere onderneming dan de onderneming waar de
leerling de opleiding binnen duaal leren of leren en werken volgt. Deze voorwaarde wordt bekeken per schooljaar
waardoor een uitzondering mogelijk is tijdens de maanden juli en augustus.  

Als een leerling een lopende overeenkomst heeft in duaal leren of leren en werken, dan kan de leerling bij dezelfde
onderneming:  
- Geen studentenovereenkomst sluiten van september tot en met juni (ook niet via uitzendarbeid).  
- Wel een studentenovereenkomst sluiten in juli en augustus als de overeenkomst duaal leren is geschorst voor
onbetaalde vakantiedagen of toegestane afwezigheid.
  
Als een leerling het vorige schooljaar een lopende overeenkomst had in duaal leren, dan kan de leerling bij dezelfde
onderneming wel een studentenovereenkomst sluiten:
- tijdens de maanden juli en augustus.  
- na een beëindigd opleidingstraject als de leerling de intentie heeft om in september verder te studeren.  
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Verzekering:

 De leerling is onderworpen aan de sociale zekerheid als deze leerling in het kader van een alternerende opleiding door
een overeenkomst verbonden is met een werkgever (RSZ-statuut).  
 De werkgever is verantwoordelijk voor de verzekering, ook als de leerling op school zit (valt onder de verzekering van de
werkgever)!  

Meldingsplicht van de leerling (op basis van een Europese verordening (EG 852/2004) )
Dit is geldig bij duaal leren Fastfoodmedewerker en duaal leren "assistent plantaardige productie": 

- Leerlingen die langdurig afwezig zijn (ook met een gewettigd doktersattest, zijn verplicht om opnieuw een attest
(verplichte geschiktheidsverklaring) bij de huisarts te vragen en dit te bezorgen aan de school. Leerlingen hebben een
meldingsplicht van het feit dat de medische toestand van de leerling een risico inhoudt op (on)rechtstreekse
verontreiniging van levensmiddelen waarmee die leerling binnen zijn opleiding in contact komt. 

- Deze melding kan ertoe leiden dat de school beslist dat de leerling hetzij tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet
mag volgen, hetzij de opleiding in zijn geheel niet langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overstappen
(mogelijks zelfs in de loop van het schooljaar). 

- Deze gegevens over de medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur en
dat de schooldirecteur en de personeelsleden van de school die deze gegevens over de medische toestand verwerken,
gehouden zijn tot geheimhouding over deze gegevens. 

- De school zal op haar beurt ook de stage- of werkgever op de hoogte brengt in het geval de leerling een leerlingenstage
loopt of een duale opleiding volgt, onverminderd de verplichtingen die de leerling als gelijkgestelde werknemer
overeenkomstig de Europese verordening zelf heeft ten aanzien van het levensmiddelenbedrijf.   

 Vergoeding van overeenkomst alternerende opleiding (OAO) vanaf 1/9/2018:

1. 462,30 EURO/maand: tijdens het eerste opleidingsjaar alternerende opleiding
2. 510,10 EURO/maand:  wanneer de leerling het eerste opleidingsjaar van een alternerende opleiding met succes heeft
beëindigd;  
2. 549,90 EURO/maand: wanneer de leerling het tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding of de
kwalificatiefase met succes heeft beëindigd.

De werkgever is verplicht het woon-werkverkeer te vergoeden:
- Openbaar vervoermiddel  
- Afstand 5 km enkel (trein is uitzondering)
    
    

Studieaanbod
U kan ons studieaanbod raadplegen op onze website: http://www.ibsodehorizon.be of op de website van de scholengroep:
www.scholengroepdender.be  

Binnen de campus IBSO De Horizon wordt onderwijs georganiseerd in drie opleidingsvormen: OV1 - OV2 & OV3. 

Op de vestigingsplaatsen GO! Atheneum Aalst, GO!  Middenschool Ninove, GO! Atheneum Ninove en GO! Handelsschool
Aalst wordt OV4 type 9 georganiseerd. Per vestigingsplaats werd een apart schoolreglement opgemaakt dat u tevens op
de website van IBSO De Horizon kan terugvinden. 

OPLEIDINGSVORM 1

Doelstellingen

In opleidingsvorm 1 streven we ernaar om de jongeren een algemene en sociale vorming aan te bieden die vooral gericht
is op een zo optimaal mogelijke integratie in een beschermd woon– en leef/werkmilieu.  

Inhoud van de lessen

Het uitgangspunt in opleidingsvorm 1 is het emancipatiedenken, dat wil zeggen: het opkomen voor een plaats van de
persoon met een handicap in de samenleving van vandaag. Belangrijk hierbij is dat zij een zekere mate van controle over
hun leven verwerven en in staat zijn keuzes te maken en te handelen om die keuzes invulling te geven. Zelfbeschikking,
zelfrealisatie en keuzebekwaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen.  

Aan deze sleutelbegrippen worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld die we willen nastreven binnen de volgende 4
leergebieden; 

Inhoud van de lessen:

• wonen   

• werken    

• vrije tijd   
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• overkoepelende ontwikkelingsdoelen     

Om de ondersteuning, nodig bij het realiseren van de sleutelbegrippen, zo optimaal mogelijk aan te bieden werken we
individueel en vertrekken we bij elke leerling vanuit zijn eigen mogelijkheden en sterktes om hen op basis hiervan in te
delen in een passende klasgroep.     

Organisatie

Accenten:

Elke klasgroep heeft zijn eigen accenten. Deze accenten kunnen jaarlijks verschuiven naargelang de nood en de concrete
zorgvraag van de klasgroep. Binnen de klasgroep wordt elke leerling zoveel mogelijk individueel begeleid. 

OV1 bestaat uit 3 verschillende accentgroepen, die op hun beurt onderverdeeld zijn in verschillende klassen. Elke soort
klas heeft een eigen accent binnen de werking van de leergebieden.

Werkklassen: In deze klassen staat het ontwikkelen van eenvoudige arbeid centraal. De opleiding dient als een
voorbereiding op begeleid werk. Het accent in deze klassen ligt hier dus in het leergebied ‘werken’.
Leerklassen: in deze klassen krijgen leerlingen op hun niveau functionele schoolse vaardigheden en worden
zelfredzaamheid en sociaal-emotionele vorming bevorderd. Het accent ligt hier dus op het leergebied
‘overkoepelende ontwikkelingsdoelen’.
Leefklassen: deze klassen zijn gericht op het zelfstandig functioneren, de zelfredzaamheid en de zorg voor de
individuele leerling. Het accent ligt hier dus op het leergebied ‘wonen’.

De leerlingen worden in de verschillende klassen ingedeeld op basis van de mogelijkheden op cognitief, emotioneel en
sociaal vlak. 

Finaliteitswerking: 

Finaliteitsklas:

Werkklas voor oudere leerlingen. De doelgroep binnen deze klas zijn leerlingen die hun (voor)laatste schooljaar starten.
Binnen deze klas ligt de focus hoofdzakelijk op werken (begeleid werken en ter voorbereiding daarop dagstages). We
trachten om elke leerling uit deze klas, tegen het einde van zijn/haar schoolcarrière, twee plekken begeleid werk te
geven. De meeste leerlingen hebben reeds 1 stageplaats begeleid werk. Ter uitbreiding van hun interesses en om hun
werkhouding te verbeteren gaan deze leerlingen op dagstage. Naast de focus op werken ligt de focus op vrije tijd en
ontspanning. We focussen hier niet meer op schoolse vaardigheden. Dit om de overgang naar naschoolse periode vlotter
te laten verlopen. 

Dagstages begeleid werken houden in dat leerlingen deeltaken op vaste momenten in de week uitvoeren. Deze op maat
van de leerling en onder begeleiding van een leerkracht. 

De dagstages gaan door op dinsdag en op donderdag. 

Mogelijke stageplaatsen: 

- Scholen 

- Woonzorgcentra 

- Kinderdagverblijven 

- Winkels 

- Kringloopwinkel 

- Bibliotheek 

- … 

Het doel is om de leerlingen verder voor te bereiden op de eigenlijke stage begeleid werk. 

We willen de leerlingen laten kennismaken met zo veel mogelijk werkplaatsen en mogelijke deeltaken. 

Zo krijgen ze een duidelijker beeld op : 

- de keuzemogelijkheden

- hun eigen mogelijkheden

- hun beperkingen

- hun interesses

Wat na opleidingsvorm 1? 

Op het einde van de schoolloopbaan OV1 ontvangen onze leerlingen een attest van maatschappelijk functioneren en
participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. 

Recht op inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming indien:    

- je ouder bent dan 21 jaar.

- door de beperking kan je niet gaan werken? Of werk je  wel, maar is het verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat  een
gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Dan kan je een aanvraag doen voor een
inkomensvervangende tegemoetkoming. 

- je ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van  dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen,  poetsen, dan kan je
misschien recht hebben op een integratietegemoetkoming (IT).  

Je kunt deze tegemoetkomingen ten vroegste aanvragen vanaf de maand dat je  20 jaar wordt. 
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Persoonsvolgende financiering of persoonsvolgend budget: 

- Basisondersteuningsbudget voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood     

- Persoonsvolgend budget indien intensieve of frequente ondersteuning noodzakelijk is    

Mogelijke opvangvoorzieningen:  

Dagcentrum (zinvolle dagbesteding waarbij getracht wordt hun zelfredzaamheid te behouden en te bevorderen)  

Tehuis voor niet-werkenden

Op school kan je hierover info aanvragen bij de orthopedagoge  OV1

OPLEIDINGSVORM 2  

Doelstellingen

Binnen OV2 worden de leerlingen voorbereid op tewerkstelling in een beschermd milieu (beschutte of sociale werkplaats
of een gewoon bedrijf dat de nodige aanpassingen biedt). Daarnaast richt opleidingsvorm 2 zich ook nog op functioneren
en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is.  

Inhoud van de lessen

De aangeboden leerstof richt zich naar 4 leergebieden:  

• wonen  

• werken   

• vrije tijd  

• overkoepelende ontwikkelingsdoelen  

De OV2 werking is gericht op maximale samenwerking tussen de ASV en BGV leerkrachten, waardoor het vormingsaanbod
op elkaar kan afgestemd worden. Deze nauwe samenwerking resulteert in een krachtige leeromgeving voor onze
leerlingen. Dit bevordert de levensechtheid van de leerinhouden, wat de motivatie tot leren bij de leerlingen aanwakkert. 

Organisatie

• OV2 loopt over twee fasen: fase 1 en fase 2  

• OV2 loopt over minimum 5 jaar  

• Voor zowel fase 1 als fase 2 wordt een aparte autiwerking voorzien  

Fase 1 : arbeidsgeschiktmaking

Fase 2: arbeidstraining  

Wat na opleidingsvorm 2?

De leerlingen ontvangen na een succesvolle loopbaan binnen OV2 een attest van maatschappelijk functioneren en
participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en tewerkstelling in een werkomgeving waar ondersteuning
voorzien is.  

- Werken in een beschutte of sociale werkplaats  

- Werken in een gewoon bedrijf met aangepast werk en ondersteuning  

- Via GTB (Gespecialiseerde Traject Begeleiding) worden leerlingen begeleid in het zoeken naar een geschikte
arbeidsplek  

- Recht op inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming indien:  

de leerling ouder is dan 21 jaar en  
de leerling omwille van zijn beperkingen op de arbeidsmarkt minder dan een derde verdient van een persoon zonder
beperkingen  

Info en aanvraag bij het gemeentehuis van de woonplaats  

Op school kan je hierover info aanvragen bij de sociale dienst  

 - Persoonsvolgende financiering:   

o Basisondersteuningsbudget voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood  
o Persoonsvolgend budget indien intensieve of frequente ondersteuning noodzakelijk is  

OPLEIDINGSVORM 3    

Doelstellingen

Het onderwijs in de opleidingsvorm 3 (OV3) heeft als  doel om de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te
geven, om hun integratie voor te bereiden in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding in OV3 omvat daarom zowel
algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV).    

Inhoud van de lessen

- De algemene en sociale vorming (ASV)

Vanuit de finaliteit van de opleiding zijn de ontwikkelingsgebieden leren leren en sociaal-emotionele vorming van groot
belang in het geheel van de ontwikkelingsdoelen ASV. De maatschappij en het arbeidsveld evolueren erg snel. Voor
afgestudeerden uit OV3 is het een uitdaging de verworven vaardigheden vast te houden, met het oog op tewerkstelling in
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het gewone arbeidsmilieu. In die context is “leren leren” van cruciaal belang. Leren leren is essentieel om de toekomstige
tewerkstelling te behouden. Leren leren is ook ondersteunend voor alle andere ontwikkelingsgebieden. 

De sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen zijn cruciaal en ondersteunend voor het hele leer- en ontwikkelingsproces van
de jongere.

- De beroepsgerichte vorming (BGV)

De beroepsgerichte vorming streeft de integratie van de leerling na in een gewoon arbeidsmilieu. Enerzijds is BGV heel
specifiek: er worden stapsgewijs een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die nodig zijn om het
takenpakket uit te voeren dat hoort bij een beroep.  

Anderzijds bevat BGV het leren omgaan met bepaalde materialen of gereedschappen, het aanleren van planmatig werken
bij een taakuitvoering, het toepassen van sociale vaardigheden en het rekening houden met relevante werkattitudes zoals
orde en stiptheid. 

- De onderlinge verwevenheid van de algemene sociale vorming en de beroepsgerichte vorming. 

De inzichten, vaardigheden en attitudes die binnen de ASV lessen aangeleerd worden zijn essentieel voor de
arbeidsvoorbereiding en de arbeidsinschakeling van de leerling.  Het gaat hier dan bijvoorbeeld over samenwerking,
communicatie en assertiviteit als het probleemoplossend denken, planmatig handelen, nauwkeurigheid en stiptheid. 
Deze aspecten komen zowel in de ASV  als in de BGV lessen aan bod komen. Zo levert de ASV een essentiële en steeds
belangrijker wordende bijdrage tot de arbeidsvoorbereiding van de leerling. BGV biedt aan de andere kant de kans om
algemene of meer abstract gerichte competenties aan te leren in een levensechte context.  

De OV3 werking is gericht op maximale samenwerking tussen de ASV en BGV leerkrachten, waardoor het vormingsaanbod
op elkaar kan afgestemd worden. Deze nauwe samenwerking resulteert in een krachtige leeromgeving voor onze
leerlingen. Dit bevordert de levensechtheid van de leerinhouden, dat de motivatie tot leren bij de leerlingen aanwakkert. 

 Organisatie

Opleidingen : 

Grootkeukenmedewerker (GRMD):

- standaardtraject (GRMD)

- Medewerker fastfood duaal (A en B)  

Deze opleiding duaal worden zowel georganiseerd In de kwalificatiefase: A variant, als in de integratiefase: B variant

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen (LOGA): 

- standaardtraject LOGA

Metselaar (METS): 

- standaardtraject METS

Tuinbouwarbeider (TUAR):

- standaardtraject TUAR  

- Assistent plantaardige productie duaal (A en B)    

- Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (A en B)   

Deze opleidingen worden zowel georganiseerd In de kwalificatiefase: A variant, als in de integratiefase: B variant

Winkelhulp (WH):

- standaardtraject WH

  

Elk standaardtraject OV3 is gekoppeld aan een opleidingsprofiel. 

Elk standaardtraject OV3 bestaat uit onderstaande structuur: 

- Observatiefase (1 schooljaar): doelstelling: ontdekken van eigen mogelijkheden en belangstelling.    

- Opleidingsfase (minimum 2 schooljaren): doelstelling: functionele polyvalentie binnen een bepaald beroepenveld.    

- Kwalificatiefase (minimum 2 schooljaren): kwalificatie van de opleidingsgraad.    

- Integratiefase (facultatief - 1 schooljaar) Alternerende beroepsopleiding (ABO)  

Duaal leren = project ‘schoolbank op de werkplek’ met betrekking tot het duale leren dat op 1 september 2016 in GO!
IBSO De Horizon van start is gegaan en vanaf schooljaar 2019- 2020 uitgebreid wordt met 2 richtingen: assistent
plantaardige productie duaal en medewerker fastfood duaal. Dit naast de de duale opleiding medewerker groen -en
tuinbeheer. 

Wat na opleidingsvorm 3?  

Op het einde van de opleiding ontvangt de leerling een getuigschrift of een attest: 

- getuigschrift van de opleiding (bij volledige afronding van de opleiding) 

- getuigschrift van de verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding dat leidt tot reële
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De verworven vaardigheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel. Aan de leerling
die niet in aanmerking komt voor het behalen van een getuigschrift, wordt een attest uitgereikt: 
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    - een attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het
opleidingsprofiel. 

    - een attest beroepsonderwijs; het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning. 

Na het behalen van het basisgetuigschrift kan de leerling nog een alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Dit op
voorwaarde dat hij/zij de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt. 

Een leerling die geen getuigschrift van de volledige opleiding behaalde tijdens de opleiding en uitzonderlijk op advies van
de klassenraad toch wordt toegelaten tot de alternerende beroepsopleiding, kan op het einde van het schooljaar voor de
kwalificatiecommissie de kwalificatieproef afleggen. De proef bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte ASV en
een mondeling en praktisch gedeelte voor BGV. 

De leerling kan een getuigschrift van de volledige opleiding of een getuigschrift van het afgerond geheel van de opleiding
behalen. Dit als de klassenraad oordeelt dat de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de gevolgde basisopleiding. 

Als de leerling slaagt voor zijn opleiding, ontvangt hij/zij het getuigschrift van de opleiding, waarvoor hij reeds een attest
of getuigschrift van een afgerond geheel van een opleiding heeft behaald. 
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Participatie

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de 3 opleidingsvormen. Leerlingen stellen zich kandidaat. Indien er meerdere
kandidaten zijn per pedagogische eenheid is er een stemming in die eenheid.
Elk schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad samengesteld. Z ij kunnen een advies op eigen ini a ef uitbrengen
voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking hee  op de leerlingen. De
leerlingenraad gaat maandelijks door.  

Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen, die zij als lid van de leerlingenraad uiten,
geen tuchtsancties oplopen.

De leerlingen OV4 kunnen deelnemen aan de leerlingenraad van de vestigingsplaats, waar ze de lessen volgen.  

De leerlingenraad en de ouderraad kunnen op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de
aangelegenheden, waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid hee . Z ij kunnen een advies op eigen ini a ef
uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking hee  op de leerlingen of de
ouders, naargelang het geval. De leerlingenraad en de ouderraad hebben over hun ac viteiten en standpunten een
informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen of ouders.  
De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hier anders over beslist.   

Ouderraad
De ouderraad (of oudervereniging/vriendenkring).  
  
Onze school hee  sinds schooljaar 2010 - 2011 een ouderwerking. De ouders zijn verkozen door en uit de ouders. De
kandidaten vertegenwoordigen alle opleidingsvormen van onze school. Elk jaar kunnen nieuwe ouders aansluiten. De
ouders zijn niet langer lid wanneer hun kinderen de school verlaten hebben, tenzij de ouderraad hier anders over beslist. 

Pedagogische raad
De pedagogische raad: dit adviesorgaan is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit het
personeel van onze school. 

De medewerkers in de pedagogische raad zijn verantwoordelijk voor het goed func oneren van hun zelfstandige eenheid
(team). Zij nemen verantwoordelijkheden op zich. 
Per team is er een vaste ‘teamleider’, hij/zij neemt de coördina e op zich. De teamleider is ook bevoegd om beslissingen
te nemen. Wanneer een welbepaalde beslissing niet kan genomen worden, dan neemt de teamleider deze mee naar de
pedagogische raad.

De pedagogische raad komt minstens maandelijks samen, er worden tussentijdse vergaderingen vastgelegd op vraag. 

De leden van de pedagogische raad:

Lid van het directieteam (directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur coördinator)  
Afvaardiging team OV1    
Afvaardiging team OV2 
Afvaardiging team OV3 
Afvaardiging team OV4 
Afvaardiging internaat 
Afvaardiging diversiteitsteam    
Afvaardiging paramedisch team 
Afvaardiging team ondersteunende diensten

Schoolraad
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Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

de directeur van de school
leden verkozen door en uit het personeel;  
leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
leden verkozen door en uit de ouders;  
2 leden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door en uit de leerlingen (enkel verplicht in OV4).  

In de schoolraad van GO! IBSO De Horizon zetelen volgende personen:

Lydie Spinnewyn (personeelslid en secretaris)
Marc Martens (voorzitter)
Eddy Dierickx (ondervoorzitter)
Anja Paerewijck (personeelslid)
Sara Vandenhouwe (personeelslid)
Benny Van Lierde (ouder)
Kristoff Moens (ouder)
Lesley Coppens (ouder)

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   

Engagementsverklaring
De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan.
 
1e engagement: oudercontact
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We
verwachten van je ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een
belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen je ouders niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze
school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.
 
2e engagement: voldoende aanwezigheid  
Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je ( jdig) op school bent of dat je ons jdig contacteert als je om één of
andere reden niet aanwezig kunt zijn. De school engageert zich om bij problema sche afwezigheden samen met je ouders
naar oplossingen te zoeken.
 
3e engagement: individuele leerlingenbegeleiding  
We engageren ons om in overleg met je ouders jouw individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk
informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze
vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt en
om de gemaakte afspraken na te leven. We verwachten ook dat je ouders met ons contact opnemen als ze vragen hebben
of zich zorgen maken over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk
voor een goede communica e met je ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. Je hebt gekozen voor
Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een posi ef engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze
school van haar kant kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse
Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

Het internaat
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Het internaat
Het internaat ’t Kasteeltje is gelegen op een ruim domein in het groen, te Hofstade bij Aalst.   

Zij bieden opvang en begeleiding aan jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar, die schoollopen in het buitengewoon
onderwijs. Leerlingen van volgende scholen kunnen ingeschreven worden in het internaat:   

GO! IBSO De Horizon (Aalst) 
GO! BSBO De Horizon (Aalst) 
GO! BSBO De Brug (Erpe-Mere) 

  

Het internaat is open van maandag tot vrijdag en dit tijdens de schooldagen.

INTERNAAT 'T KASTEELTJE'  

Zijpstraat 36  
9308 Hofstade  
www.internaatkasteeltje.be

De internaatbeheerder, de opvoeders, kinesisten en kinderverzorgsters staan borg voor een deskundige opvang van de
internen.  
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Begeleiding en evaluatie

Begeleidingscyclus

Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?

Na je inschrijving in het buitengewoon onderwijs probeert ons begeleidingsteam zo snel mogelijk jouw onderwijs- en
opvoedingsbehoeften te bepalen. Het team vertrekt van gegevens over jouw functioneren, jouw participatiemogelijkheden
en jouw persoonlijke kenmerken die terug te vinden zijn in het verslag dat door het C LB is opgesteld. Deze gegevens
worden aangevuld met eigen observa es, gesprekken met jou of je ouders, tests, informa e aangereikt door de vorige
school. 

Het resultaat van deze fase is een beginsitua e voor elk leergebied of vak en een algemeen beeld over jouw
functioneren.

Niet alleen bepalen we bij de instap in onze school waar onze begeleiding aanvangt, we houden deze informa e ook up to
date.

Specifieke leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we jou?  

Na elke diagnose zullen de leerkrachten samen met de andere begeleiders de specifieke leerlingenbegeleiding opze en
die eigen is aan het buitengewoon onderwijs.

Het team bepaalt op klassenraden:
de doelen die we met jou willen bereiken;  
de periode waarin we deze doelen willen realiseren;  
de inhoud, de aard, de duur, de frequentie van de specifieke begeleiding;  
eventueel de aard, de duur en de frequentie van de paramedische begeleiding;  
individueel onderwijs of remediëring van een tijdelijk acuut probleem door een individuele begeleider;  
de didac sche middelen (leerprogramma’s, methodes, audiovisuele media...) en therapieën die wij daarbij
hanteren;  
de pedagogische eenheden waarin je zit en hoe daarbinnen wordt gedifferentieerd (groeperingsvormen);  
in welke pedagogische eenheid je zit.  

Al deze op es vinden hun neerslag in handelingsplannen die passen in het kader van het pedagogisch project van onze
school. Het pedagogisch project vindt zijn neerslag in een schoolwerkplan.

Evaluatie
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Evaluatie
Elke evalua e is erop gericht bruikbare informa e te verkrijgen over jouw niveau en je vorderingen ten aanzien van de
vooropgestelde doelen. Dit leidt tot nieuwe beslissingen voor je verdere begeleiding.

De individuele leerling en de groep vormen een pedagogische eenheid.
De leerkrachten evalueren jou en de groep permanent en periodiek.
Het begeleidingsteam evalueert je periodiek tijdens de klassenraad.

De evalua e hee  niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op je gedragingen en houdingen zoals
inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo,...

Om te evalueren kunnen we gebruik maken van observaties, gesprekken, opdrachten, tests en toetsen. Naargelang van de
opleidingsvorm opteert onze school voor een aangepast evaluatiesysteem en leerlingenvolgsysteem.
 
Opleidingsvorm 3:

De klassenraad:   
beoordeelt het dagelijks werk;  
gee  hierover een gemo veerd advies dat beves gt dat uw kind de vereiste kennis en vaardigheden hee
verworven;  
beslist over de toelating tot de kwalificatieproef.  

Voor individuele leerlingen waarvan de klassenraad inschat dat ze niet het getuigschri  van de volledige opleiding zullen
halen, wordt op basis van de evalua e van de eerste stage het individuele handelingsplan aangepast, in overleg met de
ouders en/of de leerlingen. In dit individueel handelingsplan wordt vastgelegd welke competen es prioritair worden
nagestreefd, zodat de leerling alle kansen krijgt om het getuigschri  van het afgerond geheel binnen de gevolgde
opleiding te behalen. De opleidingen waarvoor dit mogelijk is, zijn grootkeukenmedewerker en metselaar. 
  
De kwalificatiecommissie:  

De kwalificatiecommissie legt de modaliteiten van de kwalificatieproef vast.  

  
Na de kwalificatieproef geeft de kwalificatiecommissie een advies over de leerling.  
Daarna is het nogmaals aan de klassenraad, die rekening houdt met:  

 het advies van de kwalificatiecommissie  
de vereiste kennis, kundigheden en vaardigheden  
de stage  
de attitude van de leerling  

  
en oordeelt of aan een leerling al dan niet het getuigschri  van de opleiding, het getuigschri  van verworven
competen es voor een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het a est van verworven
bekwaamheden of het attest beroepsonderwijs wordt toegekend. 

Opleidingsvorm 2:

De klassenraad:    
beoordeelt het dagelijks werk;   
gee  hierover een gemo veerd advies dat al dan niet beves gt of uw kind de vereiste kennis en vaardigheden
heeft verworven;
de stage, de praktijklessen op verplaatsing, ... 

en oordeelt aan het einde van de schoolloopbaan of aan de leerling al dan niet een a est maatschappelijk func oneren
en par ciperen in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning wordt
uitgereikt.  

Opleidingsvorm 1 

De klassenraad:     

beoordeelt het dagelijks werk;    
gee  hierover een gemo veerd advies dat al dan niet beves gt of uw kind de vereiste kennis en vaardigheden
heeft verworven; 
de stage/ begeleid werk;

En oordeelt aan het einde van de schoolloopbaan of aan de leerling al dan niet:

een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning;

of

een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in
een omgeving met ondersteuning

wordt uitgereikt. 

Deliberatie
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Deliberatie

In opleidingsvorm 1 en 2 bepaalt de delibererende klassenraad wanneer je opleiding beëindigd wordt en welk a est er
wordt uitgereikt.

In opleidingsvorm3 delibereert de klassenraad na het doorlopen van volgend traject:

De klassenraad:   
beoordeelt het dagelijks werk;  
geeft hierover een gemotiveerd advies dat bevestigt dat je de vereiste kennis, en vaardigheden hebt verworven;  
beslist over de toelating tot de kwalificatieproef.  

De kwalificatiecommissie:  
De kwalificatiecommissie legt de modaliteiten van de kwalificatieproef vast.  

Na de kwalificatieproef geeft de kwalificatiecommissie een advies.  
 
Daarna is het aan de delibererende klassenraad om, rekening houdend met:  

het advies van de kwalificatiecommissie;  
de vereiste kennis, kunde en vaardigheden;  
de stage;  
de attitude van de leerling;  

en te oordelen welke certificering aan jou wordt toegekend.

Informatie en communicatie
Wij houden je ouders steeds op de hoogte van jouw ontwikkeling en de gebeurtenissen in de school door onder meer: 

Het rapport: 

Alle aspecten van de evaluatie zoals hierboven beschreven, vinden periodiek hun neerslag in een rapport.   
OV3 en OV2 krijgen 4x per schooljaar rapport. Vlak voor de herfstvakan e, kerstvakan e, paasvakan e en de
zomervakantie.  
OV1 krijgt 2x per schooljaar rapport. In januari/februari en voor de zomervakantie. 

De agenda: 

Hierin vermelden wij alle schoolse opdrachten onder meer lessen, huistaken.   
De leerkrachten kunnen ook resultaten, informatie en nota’s inschrijven.   
Iedere week moet één van de ouders de agenda ondertekenen.   
In sommige gevallen gebruiken wij een heen-en-weer schriftje in plaats van een agenda.   

Mededelingen aan de ouders:   

Regelma g geven we informa e mee over de werking van de school. Deze informa e kan onder meer gaan over
schoolreizen, vakantiedagen, busvervoer, ...   

Oudercontacten:    

Onze school organiseert oudercontacten. Een aantal hiervan is gekoppeld aan het uitreiken van het rapport. Tijdens de
oudercontacten kun je spreken met elke begeleider van je kind.   
In het belang van de leerling engageren de ouders zich er tevens toe om al jd aanwezig te zijn op het oudercontact.  De
data van de oudercontacten worden gecommuniceerd via de jaarkalender en per brief. 

Contact met de school:    

Om goed samen te werken, moeten we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Wij trachten een open school te zijn. Als zich
pedagogische, sociale en medische problemen voordoen, kun je al jd persoonlijk of telefonisch contact opnemen. Ga
nooit tijdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les.    
Kom voor of na de lessen en maak vooraf een afspraak.   
Wacht geen oudercontactavond af om problemen te bespreken. Laat problemen nooit aanslepen, neem dadelijk contact
op met de school.

Attesten en getuigschriften
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Attesten en getuigschriften
Opleidingsvorm 1

De klassenraad bepaalt een onderwijsaanbod in samenspraak met het C LB en zo mogelijk in samenspraak met jou en je
ouders, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht. Je kan één van de volgende attesten behalen:

Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning.  
A est maatschappelijk func oneren en par ciperen in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in
een omgeving met ondersteuning.  

Opleidingsvorm 2

A ls je de tweede fase afrondt, krijg je een a est maatschappelijk func oneren en par ciperen in een omgeving met
ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.
 
Opleidingsvorm 3 - Lineaire opleidingen

Als je de lineaire opleiding hebt gevolgd tot en met de kwalifica efase, en de klassenraad je naar de
kwalificatiecommissie heeft doorverwezen, kan de klassenraad volgende studiebewijzen toekennen:  

Getuigschrift van de opleiding.
Getuigschri  van verworven competen es voor een afgerond geheel binnen een opleiding: dat leidt tot reële
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De verworven vaardigheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel.
A est van verworven bekwaamheden: het a est vermeldt alle bekwaamheden uit het opleidingsprofiel die je
verworven hebt.
Attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

Integratiefase

Na de kwalifica efase kan je naar de alternerende beroepsopleiding of integra efase. Dan volg je wekelijks 2 dagen les
op school, die je aanvult met 3 dagen stage.

Als je nog geen getuigschri  van de kwalifica efase behaald hebt, kan de klassenraad beslissen je toch tot de
integra efase toe te laten. Daar kan je nog het getuigschri  van de opleiding of een getuigschri  van verworven
competenties behalen.

In de integratiefase kan de klassenraad volgende studiebewijzen toekennen:  
Getuigschri  van alternerende beroepsopleiding: als je de alternerende beroepsopleiding of integra efase met
vrucht hebt doorlopen.
A est van alternerende beroepsopleiding: als je de alternerende beroepsopleiding of de integra efase niet met
vrucht hebt doorlopen of de opleiding vroegtijdig beëindigt.

Opleidingsvorm 3 - duaal leren

Een attest beroepsonderwijs van de duale opleiding  

Een belangrijke wijziging voor het buitengewoon secundair onderwijs van OV3 is dat leerlingen meerdere kwalifica es
kunnen behalen (en dit zowel voor het duale als het niet-duale OV3-onderwijs). Na het succesvol afronden van een
kwalifica e- of integra efase, kan de klassenraad de leerling toelaten om een bijkomende kwalifica e- of integra efase
te volgen. Wat deze overgangen betre  zijn eigenlijk alle overgangen van kwalifica efase naar integra efase of van
integratiefase naar een andere integratiefase mogelijk, met twee belangrijke uitzonderingen:  

- Indien een leerling geen getuigschri  behaalt in de kwalifica efase, maar wel een a est van verworven
bekwaamheden, moet de klassenraad van de integratiefase een gunstig advies verlenen.  

- Leerlingen die een getuigschri  behaalden in de kwalifica efase van duaal leren, mogen niet naar de integra efase van
dezelfde duale opleiding, noch naar de integratiefase van de nauw-verwante niet-duale opleiding.  

36



Taalbeleid

visie
Taalkennis is een niet te miskennen sleutelcompetentie in onze maatschappij. Een voldoende beheersing van de taal is
essentieel voor succes in alle schoolvakken zowel BGV als ASV, maar ook voor een volwaardige participatie aan de
samenleving. Daarom kiest de school ervoor om talenbeleid op te nemen in het Schoolontwikkelingsplan (SOP). De school
wordt hierin ondersteund door de pedagogische begeleidingsdienst via het netwerk talenbeleid van Scholengroep Dender
19. De school stelt tevens in haar professionaliseringsplan taalvaardigheid als een prioriteit. Dat wil zeggen dat
leerkrachten gestimuleerd worden om hun competenties met betrekking tot taalvaardigheid te verhogen. Binnen het
project TAALst staat taalinstructie centraal, de taallessen gegeven door de logopediste beogen zeer concrete taalkennis
(school- of instructietaal) bij te brengen om zo de doelgroepleerlingen aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt.      

Op GO! IBSO De Horizon sluiten wij ons aan bij de visie van het GO! De ontwikkeling van taalbeleid gebeurt dan ook
steeds vanuit deze missie.  We zien een sterk talenbeleid als motor voor gelijke kansen.  Als school voor buitengewoon
onderwijs worden we geconfronteerd worden met een groeiend aantal taalarme, taalzwakke en anderstalige leerlingen.  

De school wil de leerlingen tot het besef laten komen dat als ze iets willen beteken in de maatschappij, ze zich dan in de
eerste plaats behoorlijk moeten leren uitdrukken. Taal wordt in dit licht dat ook gezien als een emancipatorisch middel. 
Tevens willen we de taalvaardigheid en interesse voor taal bij onze leerlingen behouden en versterken. Taalbeleid is
competentiegericht. We willen onze leerlingen vaardiger maken in het Nederlands en hun kennis van het Nederlands
verhogen. We streven naar mondige leerlingen die hun ideeën helder en juist kunnen vertolken.  
  
Met ons taalbeleid willen we een brug tussen thuis en de school bouwen en de taalkloof verkleinen. Leerkrachten maken
de leerlingen attent op het gebruik van Algemeen Nederlands zowel binnen als buiten de klas. Dit uit respect voor elkaar.
Op deze manier doet iedereen, zowel leerkrachten als leerlingen een inspanning om te streven naar de gelijkwaardigheid
van alle leerlingen.  
  
We zijn er ons van bewust dat talenbeleid een opdracht is van de volledige school, dit wil zeggen leerkrachten,
beleidsteam, paramedisch team en het ondersteunend personeel, kortom alle personeel van de school.   

In GO! IBSO De Horizon is het leerkrachtenteam zich bewust van het belang van taal en wil zich daarvoor met zijn/haar
competenties ten volle inzetten. De kloof tussen schooltaal en thuistaal wordt altijd maar groter. Daarom moet de school
meer ondersteuning aanbieden, meer stappen inlassen zodat leerlingen de taal kunnen leren. De vereiste
schooltaalcompetenties (spreken en luisteren, lezen en schrijven) bij de leerlingen ontwikkelen door aandacht te
schenken aan o.a. volgende punten:  

een veilig klasklimaat;    
functionele en relevante activiteiten, waarbij leerlingen al doende taal verwerven;                    
mogelijkheden om in interactie te gaan met medeleerlingen of leerkracht.  

taalbeleid op GO! IBSO De Horizon
GO! IBSO De Horizon is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Dit houdt impliciet in dat we geconfronteerd
worden met een groot aantal taalarme, taalzwakke en anderstalige leerlingen.  
Taalkennis is een niet te miskennen sleutelcompetentie in onze maatschappij. Een voldoende beheersing van de taal is
essentieel voor succes in alle schoolvakken zowel BGV als ASV, maar ook voor een volwaardige participatie aan de
samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om gebrekkige kennis van het Nederlands bij anderstalige leerlingen. Een
taalbeleid richt zich op alle taalzwakke leerlingen.  
Ons leerkrachtenteam is zich bewust van het belang van taal en wil zich hiervoor inzetten.  

Daarom heeft de school bewust gekozen om taalvaardigheid op te nemen in de GOK-cyclus. De doelstelling op
schoolniveau “ Een gedragen taalbeleidsplan ontwikkelen.” wordt door de werkgroep Taalbeleid uitgewerkt. Zij worden
hierin ondersteund door de pedagogische begeleidingsdienst.  
De school stelt tevens in haar professionaliseringsplan taalvaardigheid als een prioriteit. Dat wil zeggen dat leerkrachten
gestimuleerd worden om hun competenties met betrekking tot taalvaardigheid te verhogen.  

Tevens neemt de school deel aan het project TAALst. Taalinstructie staat centraal in dit project, de taallessen beogen
zeer concrete taalkennis  
(school- of instructietaal) bij te brengen en eveneens om de doelgroepleerling aansluiting te laten vinden bij de
arbeidsmarkt.  

De taalondersteuning is aangepast aan de noden van de doelgroepleerlingen.  
Er wordt gewerkt met diverse groepen die volgens het niveau van de leerlingen een  gedifferentieerd aantal lesuren
krijgen.  
De taallessen worden tijdens de reguliere lessen gegeven.  
De taallessen worden gegeven door een gediplomeerde leerkracht of logopedist.  
De doelgroepleerlingen worden vooraf gescreend om deel te kunnen nemen aan het project en om het beginniveau
te bepalen.  
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Afspraken

Gebruik van gsm en andere media
Het gebruik van gsm en andere media op school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van
misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.

Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de
leerkracht een gsm en andere media gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wil maken, of
in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoe en, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het
zorgbeleid van de school werd doorlopen. Instemming van de klastitularis en/of multidisciplinair overleg met het CLB.

Als de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt, wordt een ordemaatregel genomen. 

In de klas en op het schooldomein mag je dus normaal geen gebruik maken van gsm en andere technologische
apparatuur. Voor het begin van de les geef je jouw gsm of andere technologische apparatuur af aan de leerkracht van het
eerste lesuur.  Jouw toestel wordt in een doos in bewaring gehouden. Dit tot het einde van de lesdag. Elke klas hee  zo'n
doos. De doos wordt achter slot en grendel bewaard. Op het einde van de lesdag worden dozen per klas uitgedeeld. 
Breng geen radio, MP3 speler, Ipod, Ipad, gsm,... mee naar school. 
Wanneer je jouw gsm of anderen technologische apparatuur gebruikt tijdens de lesuren zal:  

1. Het toestel afgenomen worden tot het einde van de schooltijd (maatregel bij schending leefregels).  
2. Indien je regelma g de lessen verstoort door het gebruik van zo’n toestel, kan dit zelfs leiden tot tuchtmaatregelen.

 
3. Indien je weigert het toestel vrijwillig af te geven wordt er een “ jdelijke verwijdering uit de les” opgelegd of kan er

zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.  

Afspraken OV3 /OV2/OV1:  

Indien leerlingen en ouders ervoor kiezen om de GSM mee te brengen naar school, dan geven alle leerlingen bij het
belsignaal ’s morgens verplicht hun gsm af. De GSM's worden per klas in een doos gestopt en deze wordt aan het onthaal
achter slot en grendel bewaard.  
Alle leerlingen OV3 kwalifica efase en ABO en leerlingen OV2 fase 2 (+18 jaar) en VO LA die in het bezit zijn van een
middagpasje krijgen hun GSM terug om 12u30. Tegen 13u15 brengen ze hun GSM terug binnen aan het onthaal, in ruil van
hun middagpasje.  
Bij het naar huis gaan om 15u50 (woensdag om 12u30) worden de gsm’s en eventueel andere technologische
apparaturen teruggegeven.  
Word je betrapt met jouw gsm dan worden stappen 1-2-3 uitgevoerd.   

De leerlingen OV4 volgen de afspraken van de vestigingsplaats, waar ze de lessen volgen.  

Andere technologische apparatuur idem als gsm gebruik – misbruik.  
In de klas of op het schooldomein mag je geen foto’s maken en niet filmen, tenzij de bijvoorbeeld je leerkracht je
uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. Naast de uitdrukkelijke toestemming voor het maken van foto’s en het
filmen, heb je de schri elijke toestemming van de desbetreffende personen nodig, om deze foto’s en dit beeldmateriaal
te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.   

De school is niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van waardevolle voorwerpen zoals gsm (maar ook
van andere technologische apparatuur, zoals mp3-speler, iPod e.d. die je bij hebt).   

Er bestaat voor de leerlingen de mogelijkheid om een persoonlijk kastje te huren in de school. 
De GSM MOET in een volledig hoesje zitten. 

Privacywetgeving en beeldmateriaal
De school of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen jdens verschillende
evenementen in de loop van het schooljaar. We kunnen die gebruiken voor onze communica ekanalen (schoolwebsite,
sociale media, ...) of om onze publica es te illustreren. De school hee  daarvoor de individuele toestemming van je
ouders nodig (zie toestemmingsformulier als bijlage).

Indien je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur van de
school, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.

Zowel in de klas, op het schooldomein als jdens buitenschoolse ac viteiten mag je enkel foto's maken of filmen, met de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen (bv. een leerkracht, een medeleerling, e.d.).

Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schri elijke toestemming van de
gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te
publiceren (bijvoorbeeld op sociale media).

Reclame en sponsoring

38



Reclame en sponsoring

Reclame en sponsoring door derden zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet
onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de school en voor zover ze de
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.

Leermiddelen en onderwijsactiviteiten blijven vrij van reclame.

Kledij, orde en hygiëne
Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren,
de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die
van anderen mag in het gedrang komen.

Wij vragen fatsoenlijke, ne e kledij en een verzorgd uiterlijk om naar school te komen. Er is een verschil tussen vakan e-
en schoolkledij! 

Je bent dagelijks proper gewassen
Geen diepe décolleté
Strandkledij is niet toegelaten
Rokken, jurken en shorts mogen max. 10 cm boven de knie komen
Broeken worden op heuphoogte gedragen
Geen gaten/scheuren in de broeken/shorts
Blote buiken zijn verboden (geen crop tops) 
T-shirts met provocerende spreuken/tekeningen zijn niet toegestaan
Je kleurt je haar niet in provocerende kleuren ( geen groen, blauw, roze,.. in het haar (noch volledig, noch
gedeeltelijk)
Een net en verzorgd, niet provocerend kapsel 
Geen gelnagels en/of nagellak in de keuken

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes,
badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht,
naargelang de situa e, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of
de veiligheid dit vereisen (bijvoorbeeld tijdens de praktijkvakken, bij sport en zwemmen, e.d.).

Voorgeschreven kledij is noodzakelijk voor: 

Lichamelijke opvoeding: t-shirt, short, turnpantoffels/sportschoenen
Zwemmen: zwempak, zwembroek, badmuts
Beroepsgerichte vorming (BGV): kledij & aangepaste schoenen afhankelijk van de opleiding 

Lokale leefregels

In de klas:
De lessen worden steeds met aandacht gevolgd. Alle lessen zijn evenwaardig. Blijf steeds in het klaslokaal waar je les
hebt. Alleen met een toelatingsbriefje mag je het klaslokaal verlaten.  
Ook de school wordt nooit verlaten, tenzij je hiervoor uitdrukkelijke toelating hebt van de directie.  
Draag zorg voor je schoolgerief, de schoolmaterialen en de schoolgebouwen. Help bij het opruimen van het lokaal of de
werkplaats na het beëindigen van de activiteiten.  
Vandalisme en opze elijk toegebrachte schade aan materialen en gebouwen wordt NO O IT door de verzekering gedekt en
zal door de betrokken leerling vergoed moeten worden.  
Plaats de boekentassen in de daarvoor bestemde kasten wanneer de speeltijd of de middagpauze begint.  

Op de speelplaats:
Tijdens de speeltijd blijf je op de aangeduide speelplaats of bij slecht weer in de overdekte ruimte, waar toezicht is. Vraag
steeds toelating als je deze plaatsen wil verlaten.  
Vermijd trekken en sleuren. Brutaliteit is nooit een spel.  
Houd de speelplaats rein door gebruik te maken van de daartoe voorziene vuilnisbakken. Blijf binnen de begrenzing van
de speelruimte en toon respect voor de beplanting.  
Bij het belsignaal ga je na iedere speel jd per 2 en in s lte in de rij staan en wacht je op de leerkracht waarmee je les
hebt. Bij slecht weer is er in de overdekte ruimte buiten, per klas, een vaste plaats voorzien waar de leerlingen worden
opgehaald. Ook jdens het wisselen van de lessen wacht je op de afgesproken plaats waar de leerkracht je zal komen
ophalen. Zonder toestemming van de leerkracht wordt er jdens de leswisseling geen gebruik gemaakt van de
frisdrankautomaat.  
In de gangen wordt niet gelopen. Zitbanken dienen om op te zitten. Verzorg ook daar je houding.  

In het toilet:
Toiletbezoek is toegestaan tijdens speeltijden, middagpauze en bij het wisselen van de lestijden. Het kan ook uitzonderlijk
toegestaan worden tijdens de lessen.  
Houd de toiletten rein en vermijd verstoppingen en beschadigingen.  

In het schoolrestaurant:
Leerlingen kunnen blijven eten. Men kan een volledig middagmaal nemen of een lunchpakket meebrengen. Leerlingen
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met lunchpakket kunnen soep verkrijgen. Iedereen is verplicht “iets” te eten in het schoolrestaurant.  In kader van ons
klimaatbeleid willen we de leerlingen en ouders aanmoedigen om gebruik te maken van een brooddoos en drinkfles. 

Bij de inschrijving of bij het begin van het schooljaar wordt de keuze gemaakt of de leerling de warme maal jd op school
neemt, een lunchpakket meebrengt of - mits schri elijke toestemming van de ouders - jdens (enkel voor 4de en 5de
jaars en ABO OV3 of +18jaar OV2 en VO LA) de middag de school verlaat. Wie toestemming hee , krijgt een pasje dat
hij/zij telkens dient te tonen aan de toezichter met dienst.   

Elke maand worden de middagmalen gefactureerd.  

Wie het middagmaal op school gebruikt, gaat onder begeleiding van aangeduide toezichthouders naar het
schoolrestaurant.  

Bij het binnenkomen worden de jassen opgehangen aan de kapstok.  

Iedereen begee  zich naar zijn vaste plaats en wacht op het signaal om te gaan zi en. De vaste plaats verlaten, mag
enkel bij toestemming van een toezichthouder.  

Ook jdens het eten toon je dat je een welopgevoed persoon bent. Eet rus g. Toon respect voor de maal jden en het
keukenpersoneel. Iedereen is verplicht IETS te eten in het schoolrestaurant. Indien dit niet gebeurt, zullen er maatregelen
genomen worden.  

Warme maaltijden worden aangeboden via een toonbankbediening.   

Ook het verlaten van het schoolrestaurant gebeurt ordentelijk.  

Kostprijs per middagmaal is terug te vinden bij het onderdeel schoolkosten.  

Leerlingenvervoer:

Mogelijke wijzen waarop onze leerlingen naar school kunnen komen:  

te voet  
met de (brom)fiets  
door de ouders gebracht  
met gemeenschappelijk busvervoer  
met openbaar vervoer  
Leerlingen van de kwalifica efase OV3 en ABO, OV2 fase 2 en VO LA zijn in wezen verplicht om zelfstandig naar de
school te komen, of worden hiertoe aangespoord. 

In de bus:
Leerlingenvervoer voor het vervoer van en naar de school. Dit vervoer kan op twee verschillende manieren gebeuren:

individueel vervoer

  
collectief vervoer 

-  De leerling wordt opgehaald met de bus voor het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs.  
    
  
De leerlingen worden door een bus van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer opgehaald en afgezet. Indien een
leerling om één of andere reden niet moet opgehaald en/of afgezet worden, moet dat in de voormiddag gemeld worden
op het secretariaat.  
Wijzigingen zonder voorafgaandelijke verwittiging zullen niet toegestaan worden.   
De leerlingen volgen stipt de aanwijzingen van de verantwoordelijke personen.  

WANGEDRAG EN BESC HADIGING KAN TIJDELIJKE/DEFINITIEVE UITSLUITING VAN BUSVERVO ER TOT GEVO LG HEBBEN.
OPZETTELIJKE SCHADE WORDT STEEDS AANGEREKEND.  
  
De leerlingen van het vierde en vijfde jaar OV3, ABO en OV2 fase 2 en VO LA worden aangespoord gebruik te maken van
het openbaar vervoer. De abonnementen worden betaald door het GO!    Voor meer inlich ngen kan men terecht op het
secretariaat.  

Leerlingen die met de schoolbus naar school komen, hebben allemaal een vaste bus. Sommige leerlingen moet
overstappen van schoolbus. Dit gebeurt op een vaste plaats, namelijk de parking in Nieuwerkerken. 

Elke bus hee  een chauffeur en een busbegeleidster.  De busbegeleidster staat in voor de begeleiding van de leerlingen
tijdens het busvervoer. De leerlingen houden zich aan regels en afspraken die gelden op de bus. 

Wanneer leerlingen op school toekomen met de schoolbus, gaat de leerling rechtstreeks naar binnen. Het is niet mogelijk
dat de leerling nog eerst het schooldomein verlaat om dan op een later jds p de school weer te betreden. Deze regel
geldt ook bij het naar huis gaan. De leerlingen gaan op het einde van de lesdag met hun leerkracht tot aan de bus. De
leerling stapt op de bus en neemt zijn/haar plaats in. Het is niet toegestaan dat de leerling eerst het schooldomein
verlaat noch de bus opnieuw verlaat na het opstappen. 

Op de bus is het niet toegestaan om te eten. De leerlingen die dit wensen krijgen de kans om voor het betreden van de
bus op het einde van de schooldag naar het toilet te gaan en iets te eten en drinken. 
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Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten:

Ouders kunnen tot aan het onthaal komen om hun kind af te ze en/ op te halen. Het is niet de bedoeling dat de ouder
meegaat tot aan de speelplaats of hun kind in de klas komt afzetten/ophalen. 

Bij de aanvang van de schooldag verzamelen de leerlingen op de speelplaats. Bij het belsignaal gaan ze in de rij staan en
wachten op de leerkracht.  
In rij begeven ze zich per 2 in s lte naar hun lokaal. Bij het einde van het lesuur verplaatsen ze zich in rij naar de
opvangruimte, waar de uitwisseling gebeurt met de leerkracht van het volgende lesuur.  
Op het einde van de schooldag gaan de leerlingen per klas en onder begeleiding van de leerkracht, waarmee ze het
laatste uur les hadden, naar de parking van de schoolbussen.  
Fietsen en bromfietsen staan in de daartoe bestemde overdekte bergplaats. De gebruikers ervan gaan te voet van en tot
aan de schoolpoort. Binnen de omheining van de school is de motor van de bromfiets steeds uitgeschakeld.  

Buitenschoolse activiteiten:

Regels en afspraken binnen de school gelden ook voor buitenschoolse activiteiten. 

Telaatkomers:

Als een leerling van het buitengewoon secundair onderwijs te laat komt, kan de ouders om verantwoording gevraagd
worden.  

Wie te laat komt op school begee  zich naar het onthaal, waar een nota in de schoolagenda wordt aangebracht en gaat
pas dan naar het klaslokaal.   

Pas na opgave van de reden van je laa jdig aankomen, krijg je een vermelding in je agenda en mag je naar de klas gaan.
De ouders tekenen (ter controle) het uur van aankomst. Herhaaldelijk te laat komen, leidt tot sanc es. Bij 1 maal te laat,
neemt de verantwoordelijke van de leerlingenadministra e contact op met de ouders. Bij drie maal te laat, worden de
ouders gecontacteerd door de sociale dienst en krijgt de leerling een sanc e. De sanc e is een alterna eve stra aak -
tijdens de middag - onder toezicht van een personeelslid van de sociale dienst.   

De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt.  

Genotsmiddelen:

Het gebruik van rookwaren, alcohol en sterke dranken is verboden.  

Roken op het domein van de school is niet toegelaten voor de leerlingen. Tijdens buitenschoolse ac viteiten is roken
eveneens verboden. Ook het elektrisch roken is verboden (vb. vapor).    

Indien de leerling wordt betrapt op roken, wordt er in eerste instan e een stra aak gegeven  en zal de leerling geschorst
worden van de speeltijd voor één week.   

Bij een volgend feit wordt de leerling geschorst uit de pauzemomenten en krijgt men een alternatieve invulling. 

Bij herhaling kan de school overgaan tot meer ingrijpende ordemaatregelen en kan er een tuchtprocedure worden
opgestart.  

Het gebruik en onder invloed zijn van genotsmiddelen of drugs kan ernstige schade toebrengen aan de gezondheid.  

Illegale drugs zijn daarenboven door de wet verboden: dit omvat bezit, gebruik, onder invloed zijn en het verhandelen
ervan.  

Verleiding tot druggebruik of -aankoop kan ook noodlottig zijn voor andere jongeren.  

Voor alle leerlingen geldt dat het gebruik, het in bezit of onder invloed zijn of het verhandelen van drugs, van welke aard
ook, niet toegelaten is op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of jdens buitenschoolse ac viteiten.
 

In een posi ef schoolklimaat zijn preven e en hulpverlening echter belangrijker dan sanc onering. Dit is het uitgangspunt
van het drugsbeleid in de scholen regio Groot Aalst.   

In de praktijk onderscheiden we vier situaties:  

1. De leerling vraagt spontaan om raad en hulp: de leerling kan rekenen op discre e, begrip en gepaste hulp. Er wordt
geen tuchtdossier aangelegd, een schriftelijk begeleidingsplan kan worden afgesproken.  

Er bestaat een vermoeden van drugprobleem, ontstaan op grond van:  

a. Observa e van gedragsveranderingen bij de leerling: nagegaan wordt of dit een algemene vaststelling is verbonden
met een drugprobleem.  

b. Meldingen door derden: deze worden met zorg en in anonimiteit behandeld en beschouwd als "helpen".  

Indien het vermoeden of de melding gegrond is start de procedure vermeld in punt 3.  

2. De leerling wordt betrapt op drugbezit en/of druggebruik: er worden ordemaatregelen genomen en er komt een
begeleidingscontract. Deskundige hulp wordt ingeschakeld. Gaat de leerling niet in op het hulpverleningsaanbod, wordt
het begeleidingsplan niet nageleefd, zullen tuchtmaatregelen genomen worden die tot defini eve uitslui ng kunnen
leiden. De sociale dienst van de politie Stad Aalst wordt op de hoogte gebracht.  
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3. De leerling wordt betrapt op drugverhandeling: er volgen onmiddellijk tuchtmaatregelen. Z iet men nog mogelijkheden
voor de betrokken leerling binnen de school, dan wordt een begeleidingscontract afgesloten; bij niet aanvaarden en/of
naleven van het contract volgt de procedure tot defini eve uitslui ng. De sociale dienst van de poli e Stad Aalst wordt op
de hoogte gebracht.  

• Bij betrapping op bezit of gebruik van drugs worden ordemaatregelen genomen en wordt een begeleidingscontract
afgesloten dat in samenwerking met Traject door alle betrokken par jen wordt ondertekend. Daarin worden maatregelen
vastgelegd om herhaling te voorkomen. Niet aanvaarden of niet naleven van dit contract kan leiden tot het instellen van
een tuchtprocedure, die eventueel tot definitieve uitsluiting kan leiden.        

Het signaleren en bespreken van algemene probleemsitua es door de schooldirec es kan gebeuren bij de
preventiedienst of de lokale politie.     

In alle situa es wordt steeds de direc e op de hoogte gebracht en kan ten allen jde een beroep gedaan worden op
deskundige medewerking van het CLB/MST-centrum.       

In uitzonderlijke gevallen van bijzonder erns ge aard kan bij bezit, gebruik of verhandeling van drugs de tuchtprocedure
onmiddellijk worden ingezet.     

Een begeleidingscontract wordt ondertekend door de leerling, de ouders van de minderjarige leerling en de school.    

Indien de leerling geen vrijwillige medewerking gee , indien de leerling het begeleidingscontract niet nalee , indien de
leerling medeleerlingen betrekt bij het druggebruik, indien er sprake is van druggerelateerde criminaliteit en van dealen,
worden door de school orde- en tuchtmaatregelen genomen en wordt het probleem voorgelegd:      

- voor de politiezone Aalst: aan de sociale dienst van de politie Aalst      

De politiediensten maken het proces-verbaal over aan het parket.    

Netheid, orde, beschadiging, diefstal:

Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet dit vergoeden of herstellen; wie iets besmeurt,
moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het opruimen…  

Zowel op de speelplaats, in de omgeving van de fietsenrekken als in de gangen, de toile en en de schoollokalen moet
netheid heersen. Afval wordt gesorteerd verzameld in de verschillende containers.   

Spuwen op de grond wordt niet geduld. Iedereen dient voldoende zel ucht aan de dag te leggen en het werk van het
dienstpersoneel te respecteren.  

De leerling brengt iedere dag zijn agenda en al het noodzakelijke materiaal mee naar school, beschermd door een
degelijke boekentas. De leerling laat zijn eigendom niet rondslingeren. De boekentas wordt in de boekentasrekken
geplaatst. De leerlingen worden in de mogelijkheid gesteld een leerlingenkastje te huren om materiaal uit hun
boekentassen en eventueel persoonlijke bezittingen in op te bergen.  

Waardevolle persoonlijke bezi ngen worden niet in klassen of gangen achtergelaten. De school is niet verantwoordelijk
bij verlies of diefstal. Verdwijning van een persoonlijk voorwerp wordt onmiddellijk gemeld op het secretariaat.  

Respect voor andermans bezittingen wordt vereist.  

Ook voor de bezittingen van de school wordt respect gevraagd. 

Werkschriften en fotokopieën blijven eigendom van de leerlingen voor zover ze integraal betaald werden.  

Het meubilair en de muren worden niet beschreven of beschadigd. In geval van beschadiging zal de kostprijs van de
herstelling of vervanging op de ouders verhaald worden.  

Snoepen en kauwgom gebruiken kan wel op de speelplaats, niet in lokalen of gangen.  

In de gangen moeten de petten en mutsen af.  

Reglement voor het gebruik van de ICT-infrastructuur    

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat dagelijks intensief wordt gebruikt. Om de goede werking van
het computerpark te kunnen garanderen, verwachten wij van onze leerlingen dat ze de computerinfrastructuur
professioneel gebruiken. Concreet hebben we een reglement opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden.    

 

Richtlijnen voor het gebruik van computers, internet:    

    

1. Leerlingen gaan nooit zonder leerkracht een computerlokaal binnen. Z ij werken nooit zonder toezicht op de computers. 
  

2. De computer- en netwerkinfrastructuur is er enkel voor educa eve doeleinden: Het bekijken van porno, racis sche of
andere discriminerende websites is verboden.    

3. Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet doorgegeven!        

4. Leerlingen werken enkel met hun eigen bestanden en mappen en voeren slechts de handelingen uit die door de
leerkracht worden opgelegd en/of toegestaan. Leerlingen mogen de bestanden en mappen van andere leerlingen niet
wijzigen of wissen.       

5. Het downloaden en/of installeren van software is ten strengste verboden.       

6. Het wijzigen van instellingen op de computers is ten strengste verboden.    

7. Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...)af te koppelen of te
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verplaatsen. Spreek hiervoor de ICT-coördinator aan.    

8. Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk, zijn steeds toegankelijk voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie.     

9. Logboekgegevens van servers, pc's worden ter controle gebruikt.    

10. Leerlingen melden een defect meteen aan hun leerkracht.    

11. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten die via het schoolnetwerk verstuurd worden.    

12. Bij opze elijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen verhaald worden. Dit
gebeurt steeds in overleg met de IC T-coördinator en de direc e. Onder opze elijke schade wordt onder andere verstaan:
het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware, het opze elijk besme en van het systeem met virussen, het
wissen of wijzigingen van instellingen en van de software,...    

13. Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen.

Schoolverzekering:

De verzekeringsmaatschappij ETHIAS dekt alle lichamelijke letsels toegebracht jdens de schooluren en op de kortste
weg van en naar school. Stoffelijke schade wordt niet vergoed.

Brandveiligheid:

De leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de instruc es die in elke klas naast de deur aangebracht. Deze worden in
het begin van elk schooljaar besproken. Bij de brandoefeningen moeten de leerlingen strikt de richtlijnen van het
personeel opvolgen.

Passend gedrag tegenover personeel en medeleerlingen:

Een leerling zal zich steeds beleefd gedragen tegenover direc e, onderwijzend personeel, opvoeders en dienstpersoneel
van de school. Evenzeer verwachten we van onze leerlingen correctheid en beleefdheid tegenover medeleerlingen.  

Een leerling mag zich nooit on rekken aan het toezicht van de leerkrachten. Hij moet de richtlijnen die hem gegeven
worden door de personeelsleden van IBSO De Horizon onmiddellijk en correct opvolgen, ook buiten het schoolterrein en
buiten de feitelijke lesuren.  

Buiten de lesuren en jdens de speel jden mogen de leerlingen zich noch in de gangen noch in de klassen bevinden,
zonder voorafgaande toela ng van een verantwoordelijk personeelslid. Z ij betreden de lokalen voorbehouden aan het
personeel niet.  

Het is niet toegelaten dat de leerlingen elkaar kussen of op elkaars schoot zi en op het schoolterrein of in de
schoolomgeving.  

Uitpas aan kansentarief:

De uitpas aan kansentarief is een samenwerking met SO S schulden op school VZ W, Vierdewereldgroep "mensen voor
mensen" VZ W en O C MW Aalst. Wie in regio Dender (Aalst, Berlare, Dendermonde, Lede, Erpe-Mere, Ninove, We eren,
Wichelen en Haaltert) woont, kan een uitpas aan kansentarief aanvragen. Dit kan bij de Vierdewereldgroep "Mensen voor
mensen" VZ W of het Sociaal Huis Aalst. Voor de andere gemeenten kan de aanvraag gebeuren in het O C MW van de
desbetreffende gemeente.  

Het O C MW van Denderleeuw komt tevens tussen in de betaling van de schoolfactuur met de "scholenkansenpas". De
scholenkansenpas is aan te vragen in het OCMW van de gemeente.  

Dankzij de uitpas aan kansentarief worden daguitstappen met de school betaalbaar. voor een ac viteit van een halve dag
betaalt de leerling 1,5 euro; voor een volledige dag 3 euro. Deze pas geldt zowel in de vrije tijd als op school.  

Meer informa e kan je via de website van de stad Aalst terugvinden. h ps://www.aalst.be/infofiche/uitpas-verkoop-met-
kansentarief 

Vakantieregeling:

De vakantieregeling kunnen de ouders steeds raadplegen in de agenda van de leerlingen.

Piercings en tatoeages
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Piercings en tatoeages
Het dragen van zichtbare piercings is in het algemeen niet toegestaan binnen de school, behalve in het oor. Niet alle
piercings in het oor zijn echter tolereerbaar. De piercings moeten steeds sociaal aanvaardbaar zijn. De zichtbaarheid en
het uiten van het persoonlijk gedachtengoed moet vallen binnen de aanvaardbare regels van de school. Concrete
voorbeelden van piercings die niet toegestaan zijn:   

kettingen die de ene oorring/piercing met de andere verbinden  
pinnen  
stretchers
provocerende afbeeldingen zoals hakenkruisen, doodskoppen,…  
staafjes langer dan het minimum  
…  

Tatoeages zijn een eigen keuze maar mogen niet zichtbaar zijn. Toch een tatoeage op een zichtbare plaats? Draag
aangepast kledij of gebruik een plakker om de tatoeage niet zichtbaar te maken. 

Dit verbod is toe te passen in functie van HACCP-wetgeving en de VCA-B.   
De HACCP is een wetgeving die de basiselementen omtrent (voedsel)veiligheid bepaalt. Het dragen van zichtbare
piercings en juwelen kan niet. Binnen de VCA-veiligheid op de werkvloer, kan de leerling zich ernstig verwonden als de
piercings en juwelen blijven vastzitten achter materiaal.  
Dit alles is ook van toepassing op het dragen van stretchers. Tattoos zijn een eigen keuze maar mogen niet zichtbaar zijn.
  
  
Tijdens stageperiodes gelden dezelfde regels. Deze regels en afspraken worden ook toegepast op de werkvloer, zowel in
de harde als de zachte sector.  
Indien de afspraken hieromtrent niet worden nageleefd, zal de leerling niet mogen deelnemen aan de lessen en/of zal de
stage stopgezet worden.  
  
Sancties

Overtredingen tijdens de schooluren worden gesanctioneerd. Ouders worden hiervan hetzij schriftelijk via de agenda,
hetzij telefonisch op de hoogte gebracht. 
 
Sancties betreffende het overtreden van de regels tijdens de stageperiode:
Indien er een klacht is van de stageplaats in het kader van weigering van verwijdering van piercing(s) of het bedekken van
tatoeages zal de leerling éénmalig een verwittiging krijgen.   
Bij een tweede klacht zal er een onmiddellijke stopzetting van de stageperiode plaatsvinden. Dit in samenspraak met de
stageplaats (potentiële werkgever).  Een stopzetting omwille van overschrijden van de leefregels heeft gevolgen voor het
traject van de leerling, daar het gaat om gebrek aan attitudes noodzakelijk om tot tewerkstelling te komen. 

Gedrag, houding en orde
Wij houden vooral rekening met de volgende aandachtspunten:  

• respect, wellevendheid en begrip voor anderen.

Toon respect en wees beleefd tegenover de directie, de leerkrachten en alle personeelsleden.  Ook buiten de
schoolmuren is het gedrag voornaam en beheerst ten aanzien van anderen. 
Kwets de anderen niet door bijnamen te geven, te verwijten of te pesten. Gebruik nooit ruwe woorden en brutale
uitdrukkingen. Let op je taal! Houd rekening met de gevoelens en meningen van andere mensen zonder onderscheid van
rang, stand, ras of sekse. 
 
• Eerbied voor de natuur.
Heb eerbied voor de begroeiing en de beplanting binnen ons schooldomein. Toon ook uw respect voor de natuur buiten de
school.  

• Vertolken van een eigen mening. (de manier waarop dit gebeurt tegenover leeftijdsgenoten, leerkrachten, bezoekers,...)
 
In overeenstemming met het PPGO! wordt er in onze school op toegezien dat elke leerling zijn eigen mening kan
vertolken, doch evenwel zonder inbreuk te plegen op het “zijn” en “zich uiten” van anderen.  

• Volgen van richtlijnen van directie en personeel.

• Stipte aanwezigheid op school.  Alle afwezigheden dienen gemeld en verantwoord te worden aan de schooldirectie.  

Activiteiten extra-muros
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Activiteiten extra-muros
Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan de activiteiten extra muros. 

Alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden buiten een vestigingsplaats van de school waar je bent ingeschreven, zijn
activiteiten extra- muros:  

Lessen die gevolgd worden in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken
(het begrip ‘school’ slaat hier NIET op een reguliere onderwijsinstelling);  
Alle binnen-of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten.  

Je ouders hebben het recht om je niet mee te laten gaan op meerdaagse extra- muros -activiteiten, op voorwaarde dat zij
deze weigering vóór de betrokken activiteit schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan de directeur. Ook als
je niet over de nodige reisdocumenten kan beschikken, kunnen je ouders weigeren om je te laten deelnemen aan een
buitenlandse activiteit extra-muros.  
• Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven aansluitend bij de activiteiten
extra-muros; je bent verplicht die uit te voeren. Je aanwezigheid op school is vereist.  

Let ook buiten de school op je voorkomen, houding en taalgebruik en toon aan iedereen dat je een fijn en welopgevoed
persoon bent.  
Houd je aan de richtlijnen van de begeleiders en onttrek je niet aan hun toezicht.  
Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs voorziet adviesbevoegdheid voor de schoolraad ten
aanzien van de directeur inzake de organisatie van activiteiten extra-muros.   
Tijdens activiteiten extra-muros is het verboden te roken, alcohol te nuttigen,... Gebruik van genotsmiddelen zijn bij wet
verboden. 

Pesten, cyperbesten en steaming: preventie en aanpak
Het is belangrijk om (cyber)pesten vanuit de school op te volgen aangezien het pesten een negatief gevolg kan hebben op
het functioneren van de leerling binnen de school.   
Ook steaming wordt bekeken als een ernstige vorm van pesten en wordt aangepakt via dezelfde afspraken.  
  
Pesten en cyberpesten  
  
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen direct en indirect (cyber)pesten:  
  - direct pesten kan zich uiten in vormen van fysieke of verbale agressie  
  - indirect pesten heeft eerder te maken met sociale uitsluiting en isolatie door de groep  
  (vb.: roddels verspreiden, leerlingen negeren, gevoelige informatie op het internet plaatsen,…)  
  
Preventiebeleid   
Het preventiebeleid bestaat uit verschillende fasen. Aan de hand van een goed preventiebeleid wil de school pesten
voorkomen.  
  
Fase 1: analyse van de situatie  
Er zijn verschillende manieren om het pestgedrag te detecteren en te analyseren.  
1.  De vakleerkracht  
2. De leerlingenbegeleiding   
3. De adjunct-directeur   

Dit gebeurt in meeste gevallen met feedback naar de ouders.   
  
Fase 2: sensibiliseren van personeelsleden, leerlingen en ouders  
• Alle leerkrachten worden vanuit de school gestimuleerd om voldoende aandacht te hebben voor mogelijke pesterijen.
De leerkrachten zijn op de hoogte van de stappen die zij moeten ondernemen bij mogelijke pesterijen. Op de school is er
een speciaal team voorzien om de problemen tussen de leerlingen aan te pakken. Dit team bestaat uit de mensen van de
sociale dienst en de leerlingenbegeleiding, in nauwe samenwerking met de directie.   
Daarnaast voorziet de school in voldoende toezicht op de speelplaats, in de eetzaal, aan de bussen en tijdens
schooluitstappen.  
  
• Vanuit de school krijgen alle leerlingen de duidelijke boodschap dat pesten niet kan. De school duldt geen pesterijen en
komt steeds tussen bij problemen tussen leerlingen.   
Voor slachtoffers is dit een belangrijk signaal. Als zij gepest worden, zullen zij minder snel het gevoel hebben dat zij
schuld hebben aan de situatie. Daarnaast wordt er vanuit de school bij aanvang van het schooljaar duidelijk gemaakt bij
wie de leerlingen terecht kunnen met hun problemen. Op die manier wil de school ervoor zorgen dat slachtoffers sneller
een pestproblematiek komen melden en dat pestgedrag sneller wordt gemeld door derden.   
  
• Tijdens de lessen ASV wordt er gewerkt rond pesten. Het verschil wordt uitgelegd tussen pesten, plagen en ruzie maken.
Bij de behandeling van het thema ‘pesten’ ligt de nadruk op de actieve inbreng van de jongeren. Zij leren de keuze maken
om niet over te gaan tot pesten. Zij leren om de kant van het slachtoffer te kiezen en zij worden bewust gemaakt dat als
zij slachtoffer zijn van (cyber)pesten, ze niet met dit probleem mogen blijven zitten, maar hulp moeten zoeken bij hun
leerkracht of de leerlingbegeleiding van de school. Aanvullend worden leerlingen er ook bewust van gemaakt wat de
gevolgen zijn van hun mogelijke keuze wanneer zij optreden als pester of meeloper.  
  
• Daarnaast krijgen de ouders duidelijk de boodschap dat zij pestgedrag best zo snel mogelijk aan de school signaleren.
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De school maakt concreet hoe en aan wie dit best gebeurt. Bij aanvang van het schooljaar wordt er in de agenda van alle
leerlingen een informatiefiche meegegeven met de contactgegevens van de leerlingenbegeleiding.   
De leerlingenbegeleiding bestaat uit (twee) praatleerkrachten, die op alle momenten via gsm te bereiken zijn. Zij staan in
voor het verder onderzoeken van de pestproblemen en zij houden de ouder(s) ten allen tijde op de hoogte van de verdere
stappen.   
  
    
Fase 3: vorming van leerkrachten, leerlingen en ouders  
  
Vanuit de school is er de mogelijkheid dat leerkrachten verschillende vormingen volgen ter preventie van pesten op
school. Deze vormingen zullen zich richten tot het werken aan een goed schoolklimaat en het welbevinden van de
leerlingen. Daarnaast bestaan er diverse vormingen in het kader van de sensibilisering, omtrent het gebruik van sociale
media en het detecteren, opvolgen en aanpakken van (cyber)pesten.   
  
Binnen de schoolse context is het belangrijk om de leerlingen bewust te maken van de gevaren en valkuilen van sociale
media en het internet. Deze bewustmaking kan gebeuren tijdens de lessen ASV. Het is belangrijk om de leerlingen
mediawijs te maken en hen de ‘etiquette’ bij te brengen; de ongeschreven regels over hoe zij zich moeten gedragen op
het internet. Leerlingen moeten zich bewust zijn van de gevaren en valkuilen van het internet: Welke bronnen zijn
betrouwbaar? Hoe openbaar zijn profielen op de sociale netwerksites? Welke informatie zet ik (niet) online? Eens op het
web, altijd op het web!!!  
  
Zoals vermeld wordt er tijdens de lessen ASV tevens gewerkt rond het thema ‘pesten’ en wordt er jaarlijks een (mid)week
georganiseerd om leerlingen te sensibiliseren en bewust te maken van de pestproblematiek.  
  
Aanpak van (cyber)pesten  
  
Indien er sprake is van (cyber)pesten, komt de leerlingenbegeleiding tussen. De leerlingenbegeleiding werkt
laagdrempelig en is gemakkelijk bereikbaar voor de leerlingen. Tijdens de gesprekken tussen leerling en
leerlingenbegeleiding wordt er op gelijkwaardige basis gecommuniceerd, op basis van vertrouwen en respect. Er wordt op
een positieve manier omgegaan met ruzies. Dit houdt in dat er bemiddelings- en herstelgesprekken worden gevoerd
tussen de verschillende betrokken partijen, vooraleer er gesanctioneerd wordt. Als school vinden wij het belangrijk om
niet zomaar te sanctioneren, maar om de (cyber)pester(s) het gevolg en de gevaren van het pesten te doen inzien, zodat
dergelijk gedrag in de toekomst niet meer voorkomt. Ook wordt hen een spiegel voorgehouden en de situatie vanuit het
eigen standpunt benaderd.  
  
Indien de leerling slachtoffer is van cyberpesten, kunnen ongewenste mails of sms’jes geblokkeerd worden. Aan de
slachtoffers van cyberpesten wordt er vaak het advies gegeven om niet te reageren op haatmailtjes of –berichten. Vaak is
het plezier er voor de pester dan snel af. Indien het over sociale netwerksites gaat, kunnen de pesters tevens vanuit de
vriendenlijst van het slachtoffer zijn profiel verwijderd worden, zodanig dat er geen contact meer mogelijk is.  
De ouders van alle betrokken partijen worden bij cyberpesten steeds op de hoogte gebracht. In meeste gevallen gebeurd
cyberpesten van thuis uit. Ouders kunnen toezien op het gebruik van de sociale media van hun kind.   
  
Steaming  
  
= Het fenomeen waarbij een leerling wordt afgeperst door medeleerlingen. Het begint als een vorm van pesten, maar
loopt heel snel uit de hand. De daders gaan steeds meer eisen van het slachtoffer. Er ontstaat en vicieuze cirkel, die
moeilijk te doorbreken is indien het slachtoffer niet durft te spreken.   
Wanneer steaming niet tijdig de kop kan ingedrukt worden, zal het moeilijk worden om dit schoolintern op te lossen en zal
het een zaak van de politie worden. Steaming is immers een zwaar misdrijf.   
Artikel 30 van het Wetboek bepaalt dat iedereen die getuige is van het misdrijf een morele meldingsplicht heeft.   
  
Het detecteren, analyseren en aanpakken van steaming gebeurt op een gelijkaardige manier als bij (cyber)pesten. De
nuance ligt echter in het feit dat steaming bij wet beschouwd wordt als een misdrijf. Eens meerderjarig zijn deze feiten
dus strafbaar. Ook in het geval van steaming wordt er door de leerlingenbegeleiding samen met de dader gereflecteerd
over de gevolgen en gevaren van steaming.   
  
Sancties  
  
Bij elke melding van (cyber)pesten of steaming worden de ouders van alle betrokken partijen telefonisch op de hoogte
gebracht door de leerlingenbegeleiding/sociale dienst. Tevens wordt er zowel sanctionerend als remediërend
opgetreden. 

Attitude (SODA)
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Attitude (SODA)
Voor de gedragsregels op onze school, volgen wij het SODA-project. SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en
attitude. Vanaf de opleidingsfase tot en met het ABO of VOLA – jaar kunnen leerlingen door goed gedrag en een correcte
houding op het einde van het jaar een SODA-attest behalen. Welke meerwaarde dit attest heeft, staat uitgebreid te lezen
in het SODA-reglement.  
In het observatiejaar hanteren wij een belonings- en strafsysteem met rode en groene fiches. Wanneer een leerling een
regel overtreedt, dan krijgt hij hiervoor een rode fiche. 2 rode fiches leiden tot een straftaak, 3 rode fiches leiden tot een
middag doorbrengen in de strafklas. Rode fiches kunnen steeds omgezet worden in een groene fiche door heel goed
gedrag. Bij het goed doorlopen van het SODA-project, volgt een beloning.   

Een aantal afspraken:  
Werkkledij heb je altijd bij en is netjes in orde. Werkkledij heb je steeds nodig om aan de praktijklessen te kunnen
deelnemen. Hetzelfde geldt voor turnkledij. In de praktijk horen de HACCP en VCA-B voorschriften nageleefd te worden.
Piercings, stretchen,… zijn niet toegelaten.  

Roken is niet toegelaten op school. Alcohol- en energierijke dranken zijn verboden. 
 Zorg ervoor dat elke afwezigheid gewettigd is. Spijbelen zal bestraft worden. 
Gebruik geen gsm op school. Ook niet tijdens de pauzes. Als je een gsm bij jou hebt, zet je die uit tussen 9 u en
15u50 en geef je die af.  

Alle leerlingen geven ’s morgens bij het belsignaal van 9u hun gsm af aan de leerkracht. De gsm dient in een hoesje te
zitten zodat er geen kans is op beschadiging. Deze stopt hem in de voorziene gsm-doos. Deze doos wordt afgegeven aan
de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider brengt alle gsm-dozen naar het secretariaat. Daar worden de dozen in een
afgesloten kast bewaard. Om 15u worden de dozen uitgedeeld door personeelsleden aan alle klassen. De leerkracht deelt
de gsm’s uit net voor het belsignaal.  

De leerlingen die in het bezit zijn van een middagpasje (4e en 5e jaars OV3, ABO, +18-jarigen OV2 en VOLA) krijgen
hun gsm terug om 12u30. Om 13u15 brengen ze hun gsm opnieuw binnen aan het onthaal in ruil voor hun
middagpasje. Doe je dit niet, dan riskeer je dat je middagpasje afgenomen wordt, met een gepaste sanctie als
gevolg.  
Als je te laat komt, meld je dan aan bij het secretariaat. Geef je gsm dan af aan het secretariaat. 
 Zorg ervoor dat je steeds in orde bent met je agenda. Heb hem altijd bij, zodat je hem onmiddellijk kan aanbieden.
Je agenda is een belangrijk document. 
Voor en na school en tijdens de pauzes, ga je naar de aangeduide speelplaats of bij slecht weer naar de overdekte
ruimte waar toezicht is. Bij het belsignaal ga je onmiddellijk naar de gepaste rij. Verlaat de school niet. Loop nooit
rond zonder toelating. 
Draag zorg voor jouw en andermans materiaal en kledij; ook voor wat je in bruikleen krijgt van de school. Gebruik
milieuvriendelijk materiaal voor de boterhammen (brooddoos). 
Onbeschofte taal en geweld horen niet thuis op school. 
Blijf altijd beleefd tegenover iedereen, zo toon je respect voor elkaar.  
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Afwezigheid

Gewettigde afwezigheden

Afwezig wegens ziekte

Wanneer je afwezig bent wegens ziekte, gelieve het secretariaat hiervan voor 9u op de hoogte te brengen. 

Als je één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door
je ouders.

Een dergelijke verklaring kun je hoogstens viermaal per schooljaar afgeven. Deze brie es vind je terug in je
schoolagenda.

Een medisch attest is nodig:
als je langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent (ook bij verlenging);  
als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van je ouders hebt ingediend voor een ziekteperiode van
één, twee of drie kalenderdagen;  
als je ziek bent tijdens examenperiodes of stageperiodes;
als je ziek bent tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes.

De verklaring van je ouders of het medisch a est moet je indienen de eerste dag dat je terug op school bent. Als je langer
dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen.

Als de rechtsgeldigheid van je medisch attest twijfelachtig is, beschouwen we jouw afwezigheid als spijbelen.
 
Een medisch attest is twijfelachtig als: 

het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze een dixit-attest uitschrijft; 
de uitreikingsdatum van het attest buiten de ziekteperiode van de leerling valt; 
de begin- en/of einddatum van de afwezigheidsperiode op het medisch attest ogenschijnlijk vervalst werd;  
het a est een reden vermeldt die niets met je medische toestand te maken hee  zoals de ziekte van één van je
ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen, e.d.   

Bij een twijfelach g medisch a est kan de school contact opnemen met de C LB-arts van de school. De C LB-arts kan dan
contact opnemen met jouw behandelende arts om je dossier te bespreken/aan te kaarten. Rekening houdend met de
deontologische artsencode kunnen beide artsen jouw zaak verder opvolgen.

Als je door een medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch a est met de verschillende
data. Ook als je chronisch ziek bent en niet voor elke afwezigheid een doktersconsulta e nodig hebt, kan één medisch
a est volstaan. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de C LB-arts. Als je dan effec ef als gevolg van je chronische
ziekte afwezig bent, volstaat een attest van je ouders.

Afwezig tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school
Als je niet kunt deelnemen aan bepaalde oefeningen, moet de huisarts jou een uniform “medisch a est voor de lessen
lichamelijke opvoeding en sportac viteiten op school” meegeven. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding
uitmaken wat je wel en niet kunt doen in de lessen. De school kan voor een theoretische invulling van de cursus zorgen.

Ben je langdurig afwezig in de lessen, dan moet je behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het
CLB aan de arts om je toestand opnieuw te evalueren.

Afwezig om één van de volgende redenen
Mits je op school (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een officieel document met de reden van je
afwezigheid afgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende redenen:

om feestdagen te beleven die inherent zijn aan jouw door de Grondwet erkende levensbeschouwing. Je ouders
moeten verklaren dat je de feestdag effec ef zult meebeleven. Deze verklaring moet je al jd voorafgaand aan de
feestdag op school afgeven;  
om een begrafenis- of huwelijksplech gheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die
onder hetzelfde dak woont;  
om een familieraad bij te wonen;  
om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;  
omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;  
omdat je onderworpen bent aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;  
om als zetelend lid deel te nemen aan ac viteiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de
Vlaamse Scholierenkoepel vzw.

Afwezig met toestemming van de school
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Afwezig met toestemming van de school

Ben je om een andere reden dan de hiervoor opgesomde gewe gde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van
de school en mits je (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een officieel document afgeeft.

Alvorens te beslissen of jouw afwezigheid wordt toegestaan, zal de school rekening houden met jouw belang als leerling,
maar ook met het algemene belang van de school.

Jouw afwezigheid is in deze gevallen geen recht.

Onderwijs voor zieke leerlingen - tijdelijk onderwijs aan huis

Je hebt recht op onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs of een combina e van beide wanneer je een rela ef
lange periode of herhaaldelijk jdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof, zodat je

jdelijk onmogelijk of minder dan hal ijds de lessen op school kunt volgen. Als je aan de voorwaarden voor jdelijk
onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs voldoet, zal de school je ook wijzen op dit recht.

Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen, organiseert de school onderwijs
aan huis. Het tijdelijk onderwijs aan huis omvat vier lesuren per week.

Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof of je
bent chronisch ziek. Chronisch ziek zijn wil zeggen dat je een terugkerende behandeling krijgt van ten minste zes
maanden en daardoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kunt.
Je ouders dienen een schri elijke aanvraag in bij de school samen met een medisch a est. Ben je niet-chronisch
ziek, dan volstaat een medisch a est van je huisarts. Ben je chronisch ziek, dan is een medisch a est van een
geneesheer-specialist verplicht.
Als je afwezigheid langer duurt dan voorzien, moeten je ouders een nieuwe aanvraag en een nieuw medisch a est
indienen. Als je chronisch ziek bent, is enkel een nieuwe aanvraag voldoende.
De afstand tussen de school en je woonplaats mag maximum en kilometer bedragen. Als de afstand meer dan 20
kilometer bedraagt, beslist de school of zij het tijdelijk onderwijs aan huis vrijwillig kan organiseren.

Ben je opgenomen in een ziekenhuis, een preventorium, een residen ële se ng waaraan een ziekenhuisschool
verbonden is, of een K-dienst (“dienst met onderwijsbehoe e” in de kinderpsychiatrie), dan is onze school niet meer
verplicht om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren. Het synchroon internetonderwijs kan wel verder lopen.

Moederschapsverlof
Als zwangere leerling heb je recht op moederschapsverlof van maximaal één week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
en maximaal negen weken na de effectieve bevalling. Je behoudt het statuut van regelmatige leerling en hebt recht op
tijdelijk onderwijs aan huis, voor zover je aan de voorwaarden voldoet.

Als je moederschapsverlof wenst op te nemen, is een medisch attest vereist.

Problematische afwezigheid

De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te waarborgen. Ongewettigd
afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Wanneer je toch ongewettigd afwezig blijft, zal de
school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

Als wij vaststellen dat je spijbelt, nemen wij contact op met je ouders. Blijf je verder spijbelen, dan contacteren wij, in
ieder geval na vijf halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt.
Geregeld te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder ongewettigde
afwezigheid.

Problematische afwezigheden kunnen er ook toe leiden dat je schooltoelage moet worden terugbetaald.

Uitzonderlijk kan de school beslissen jou uit te schrijven.

Alle gegevens inzake aan- en afwezigheden is via het DISCIMUS-systeem voor scholen beschikbaar. 

Meldingsplicht voor leerlingen grootkeukenmedewerker en duaal fastfoodmedewerker en
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Meldingsplicht voor leerlingen grootkeukenmedewerker en duaal fastfoodmedewerker en
duaal assistent plantaardige productie
Meldingsplicht van de leerling (op basis van een Europese verordening (EG 852/2004) )  

Dit is geldig bij duaal leren Fastfoodmedewerker en duaal leren "assistent plantaardige productie":   
  
- Leerlingen die langdurig afwezig zijn (ook met een gewettigd doktersattest, zijn verplicht om opnieuw een attest
(verplichte geschiktheidsverklaring) bij de huisarts te vragen en dit te bezorgen aan de school. Leerlingen hebben een
meldingsplicht van het feit dat de medische toestand van de leerling een risico inhoudt op (on)rechtstreekse
verontreiniging van levensmiddelen waarmee die leerling binnen zijn opleiding in contact komt.   
  
- Deze melding kan ertoe leiden dat de school beslist dat de leerling hetzij tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet
mag volgen, hetzij de opleiding in zijn geheel niet langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overstappen
(mogelijks zelfs in de loop van het schooljaar).   
  
- Deze gegevens over de medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur en
dat de schooldirecteur en de personeelsleden van de school die deze gegevens over de medische toestand verwerken,
gehouden zijn tot geheimhouding over deze gegevens.   
  
- De school zal op haar beurt ook de stage- of werkgever op de hoogte brengt in het geval de leerling een leerlingenstage
loopt of een duale opleiding volgt, onverminderd de verplichtingen die de leerling als gelijkgestelde werknemer
overeenkomstig de Europese verordening zelf heeft ten aanzien van het levensmiddelenbedrijf.   
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CLB

Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! CLB Dender werkt samen met jouw school.

Het adres van ons CLB:
GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Dender  
Zonnestraat 25  
9300 Aalst   
053/60 32 80  
    
Directeur :  
Mevrouw D. Van Humbeeck
telefoonnummer: 053/60 32 80   
E-mail: info@clbaalst.be - directie@clbaalst.be 
website: www.clbaalst.be

Jouw school wordt begeleid vanuit de hoofdzetel. 

Het CLB en zijn werkingsprincipes

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?
Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen
verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.

We bekijken samen met jou hoe het C LB precies werkt. We geven ook meer uitleg over het Decreet rechtsposi e
minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB’s en het beroepsgeheim.

Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de
meerderjarige leerling zelf.

Hoe werkt het CLB? Enkele principes
In onze samenwerking met jouw school, je ouders én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden.
Principes noemt men ook wel grondbeginselen of belangrijke regels: 

We werken onafhankelijk. Jouw belang staat centraal.
We werken kort bij leerlingen en scholen.
We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen.
We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen.
Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.
Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code).
We respecteren de waarden die jouw school je wil meegeven.

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp
In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informa e, e.d. Al deze rechten staan
vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.

Meer informatie vind je in de volgende brochures:

“Je rechten tijdens onze begeleiding”
“Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders.”

Deontologische code CLB
CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk
CLB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.

De volledige ‘Deontologische code voor de CLB-medewerker’ vind je hier.

Beroepsgeheim
Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je aan het C LB-team
dingen in vertrouwen kunt vertellen. De C LB-medewerkers moeten jouw informa e vertrouwelijk behandelen. Z ij mogen
die informa e niet zomaar met anderen delen. In een aantal situa es kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of
met de school. Ze doen dit al jd in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het C LB-team besluiten om het
beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.

Voor schoolpersoneel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a.) geldt het ambtsgeheim. Z ij moeten discreet met
gegevens omgaan, maar moeten wel een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega’s, aan de politie, enzovoort.

Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij de CLB-medewerker.

Leerlingenbegeleiding door het CLB
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Leerlingenbegeleiding door het CLB

Leerlingenbegeleiding door het CLB

Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.

Wij kunnen leerlingen kortdurend begeleiden. In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding: 

de vraaggestuurde begeleiding;
de verplichte begeleiding.

De school en het CLB maken afspraken over hoe ze samenwerken.

Vraaggestuurde begeleiding

Wat is vraaggestuurde begeleiding?
Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat jij, je ouders of de school ons iets vragen. Soms
wachten we die vraag ook niet af en stellen we zelf al begeleiding voor. We doen dat als we na een gesprek met de
school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of dat je niet goed in je vel zit.

Onze vraaggestuurde begeleiding draait rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of school hebben er
altijd mee te maken. We sommen ze hieronder op met extra uitleg.

Leren en studeren 
Bij het C LB kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over jouw studiemethode, voor een diagnose en gesprekken over
je studiemo va e. Ook kunnen we samen met jou nagaan wat je nodig hebt om zo goed mogelijk aan de lessen
deel te nemen.
Onderwijsloopbaan 
Het CLB geeft bijvoorbeeld uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.
Preventieve gezondheidszorg 
Preven eve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Officieel zijn dat systema sche
contacten. Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terechtkunt met vragen over veilig vrijen, seksualiteit,
gezonde voeding, enzovoorts.
Psychisch en sociaal functioneren 
Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je faalangst? Je kunt ermee
bij ons terecht.

Natuurlijk kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen.

Onze vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We
gebruiken hierbij de volgende regel:

Ben je zelf 12 jaar of ouder én bekwaam? Dan geef je zelf wel of geen toestemming.
Ben je jonger dan 12 jaar én niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven.

Meer uitleg over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker.

Onze begeleiding is handelingsgericht!

Wij werken ‘handelingsgericht’ en passen ook daarbij belangrijke regels toe.

Bijvoorbeeld:

We houden er al jd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij jou alleen’ ligt. We
bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, enzovoorts.
We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.

Elke begeleiding verloopt in ‘fasen’. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. En het helpt om
goed samen te werken.

We werken binnen een zorgcon nuüm. Dat betekent dat we van heel weinig tot heel veel zorg kunnen bieden. We kiezen
ervoor de ‘minst ingrijpende hulp’ aan te bieden. We gaan na welke hulp jou het meest kan vooruithelpen.

Bijvoorbeeld:

Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een andere dienst, zoals een centrum voor
geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn.
Je hebt het moeilijk met lezen en spellen. Soms gaan we spreken met de school en krijg je andere leerstof of bijles.
Soms zal hulp van iemand anders nodig zijn, bijvoorbeeld een logopedist buiten de school.

Verplichte leerlingenbegeleiding
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Verplichte leerlingenbegeleiding
Voor sommige vormen van begeleiding hebben we geen toestemming van jou, je ouders en/of de school nodig. Dan is
medewerking verplicht.

Het gaat meer bepaald om begeleiding in het kader van:

de controle op de leerplicht;
de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB; 
de preventieve gezondheidszorg.

Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht
De overheid wil dat alle leerplich ge kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat
leerlingen ‘ongewe gd’ van school blijven. Meer informa e over gewe gde afwezigheden vond je al op een andere
plaats in het schoolreglement.

De overheid verplicht C LB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te werken. Als het ooit
gebeurt dat je de school verzuimt, willen we samen met jou (en je ouders, je school en mogelijk anderen) uitzoeken
waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierich ng
volgen. Misschien kun je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen … Daar proberen we dan
samen een oplossing voor te vinden.

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.

Signaalfunctie & consultatieve leerlingenbegeleiding
Als een C LB noden vaststelt bij leerlingen of vaststelt dat de leerlingenbegeleiding niet goed loopt, brengt het de
school hiervan op de hoogte. Dit noemen we ‘signaalfunctie’.
Consulta eve leerlingbegeleiding wil zeggen dat het C LB door hulp aan de school (leerkracht zorgcoördinator, e.a.)
ondersteuning aan een of meer leerlingen probeert te geven.

Preventieve gezondheidszorg
Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid is belangrijk voor een vlo e schoolloopbaan. De preven eve
gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, helpen bereiken en beschermen. We willen jdig
nagaan of er hier problemen kunnen komen en ze ook tijdig voorkomen.

Het CLB doet dit onder andere via de systematische contacten (vroeger: medische onderzoeken).  Verder helpt het CLB om
de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen en biedt het vaccinaties aan.

Systematische contacten
Je bent verplicht om aan systematische contacten deel te nemen.

In het secundair onderwijs wordt een systema sch contact georganiseerd in het 3de leerjaar van het secundair onderwijs
(of leerlingen op veertienjarige leeftijd).

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.

Het doel van het contact is niet een ‘gezondheidscheck’. Wel willen je groei en ontwikkeling opvolgen. We controleren die
aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze contacten willen we
problemen opsporen die de huisarts of de gewone dokter niet systema sch controleert en die je soms zelf nog niet hebt
opgemerkt. Bijvoorbeeld: dat je minder hoort, minder of slechter ziet, een bezorgdheid over een aspect van je
ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

Even belangrijk voor ons is of jij je lekker voelt in je vel (we noemen dat psychosociale ontwikkeling).

Verzet tegen systematisch contact door een bepaalde CLB-medewerker
Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een C LB-medewerker. De ouders of de bekwame leerling kunnen
zich verze en tegen een medewerker van het centrum die het systema sch contact uitvoert. In dit geval wordt het
systematisch contact uitgevoerd door:

ofwel een andere medewerker van ons CLB;
ofwel een medewerker van een ander CLB naar keuze;
ofwel een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie.

Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het C LB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van
het C LB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het C LB. Daar krijg je dan een ontvangstbewijs. De brief
moet gedateerd en ondertekend zijn!
Het systematisch contact moet plaatsvinden:

ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;
ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB.

Als het systematisch contact uitgevoerd wordt door een medewerker van een ander CLB of beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg bevoegd voor de opdracht in kwes e, dan moeten de gegevens binnen de vij ien dagen na het
systematisch contact aan het CLB bezorgd worden.
Als het systema sch contact door een arts bevoegd voor de opdracht in kwes e wordt uitgevoerd die geen C LB-
medewerker is, dan zijn de kosten van het systematische contact voor jou en je ouders.

Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling arts  bevoegd voor de opdracht in kwes e moeten worden
onderzocht  kan je via de CLB-medewerker vernemen.

Besmettelijke ziekten
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Besme elijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n
plaats. Soms moet de C LB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besme elijke ziekte op school te helpen
voorkomen. Heb jij of hee  iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat
die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren:

Je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert.
Je informeert zelf het CLB.
Jouw huisarts verwittigt het CLB.

De volgende besmettelijke ziekten moet men melden:

Bof (dikoor)
Maag-darminfecties / voedselvergiftiging
Buiktyfus
Difterie
Hepatitis A
Hepatitis B
Hersenvliesontsteking (meningitis)
Kinderverlamming (polio)
Kinkhoest (pertussis)
Krentenbaard (impetigo)
Mazelen
Rode hond (rubella)
Roodvonk (scarlatina)
Schimmelinfecties
Schurft (scabiës)
Tuberculose
Windpokken (varicella, waterpokken)
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.

Je bent verplicht om deze besme elijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen. Je moet meewerken
aan de maatregelen die men neemt om te helpen voorkomen dat sommige besme elijke ziekten zich op school
verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook profylactische maatregelen.

Vaccinaties
Het C LB biedt de vaccins van het vaccina eprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gra s aan.
Informatie over het vaccinatieprogramma vind je hier.

Bij elk systema sch contact wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccina es gekregen hebt. Is dat niet het geval, dan
word je verwittigd. Het CLB kan dan inhaalvaccinaties aanbieden.

De vaccina es van het C LB zijn gra s. Je bent niet verplicht om op dat aanbod in te gaan. Het C LB vaccineert enkel na
schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of mature leerling.

Voor sommige studierich ngen kunnen bepaalde vaccina es wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere
regelgeving: de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

Individueel contact
We kunnen ook een niet-verplicht  individueel contact uitvoeren.

We kunnen dat doen in de volgende gevallen:

1. als nazorg na een systematisch contact;
2. op jouw eigen vraag, of op vraag van de school of van je ouders;
3. omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.

Verandering van school en CLB

Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me?
Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en
verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blij  zo tot je in een nieuwe school met een ander C LB bent
ingeschreven.
Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school gevonden hebt. Bij
het zoeken naar een nieuwe school moeten je ouders en jij wel actief meewerken.

Opdrachten rond verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-
decreet)

Opdrachten rond verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)
Inleiding
Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. We streven ernaar dat elke leerling het
gemeenschappelijk curriculum volgt. Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die we bij iedere leerling
willen bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen
die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschri  of diploma. Als er bij
een leerling iets in de weg zit om die maximale vooruitgang te maken en het gemeenschappelijk curriculum te volgen, dan
hee  deze leerling recht op aanpassingen die het hem mogelijk maken om dat doel wél te bereiken. De aanpassingen
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moeten wel redelijk of haalbaar zijn voor de school.

Meestal volstaan s mulerende en/of compenserende en/of remediërende en/of dispenserende maatregelen (STICO RDI-
maatregelen) om tot redelijke aanpassingen te komen. Soms is er ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (via
een ondersteuningsteam) nodig om die aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam. Soms kan men
onmogelijk voldoende aanpassingen doen, of zijn aanpassingen aan het gemeenschappelijk curriculum niet mogelijk of
niet redelijk. In dat geval kan de leerling de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen. Alle par jen
overleggen hier samen over. Het C LB kan beslissen dat er nood is aan een individueel aangepast curriculum (IAC) in het
gewoon onderwijs. Na die beslissing kan men ook onmiddellijk voor buitengewoon onderwijs kiezen (zie ook verder:
Buitengewoon onderwijs).

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en in het gewoon onderwijs: hulp
vanuit het buitengewoon onderwijs via het ondersteuningsnetwerk
Een nieuwe wijze van ondersteuning

Sinds 1 september 2017 worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en op een andere manier in het gewoon
onderwijs ondersteund. Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs brengen de exper se
samen in een ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en en de leraren(teams) die met
deze leerlingen werken, te ondersteunen. Sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en kunnen gewoon
onderwijs volgen met de hulp van een ondersteuningsteam.

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: na buitengewoon onderwijs of wegens extra onderwijsbehoeften in het
gewoon onderwijs

Binnen het GO! meldt een school voor gewoon onderwijs alle ondersteuningsnoden aan bij het ondersteuningsnetwerk.

Een leerling kan om een van de volgende redenen aanspraak maken op deze extra ondersteuning:

1. De leerling volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.
2. De leerling volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en C LB besluit men

dat de leerling extra hulp bovenop STICORDI-maatregelen kan gebruiken.

Ondersteuning na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs

Na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs kan een leerling extra ondersteuning krijgen. Maar dit gebeurt niet
al jd en ook niet automa sch. De regelgeving bepaalt wie daarvoor in aanmerking komt. Bovendien gaat het C LB
na of de school en de leerling ondersteuning nodig hebben, en of deze ondersteuning wel voldoende is voor leerling
en schoolteam. Het C LB bespreekt dit met ouders en school jdens een ‘handelingsgericht diagnos sch traject’.
Men kijkt dan bijvoorbeeld naar: de vorderingen die de leerling maakte in zijn vroegere school, zijn mogelijkheden,
het advies dat gegeven werd over het verder volgen van buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school
kan doen, enz.
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, he  het C LB het oude verslag op dat hem toegang gaf
tot het buitengewoon onderwijs. Het C LB maakt dan een ander officieel document op: een ‘gemo veerd verslag ’.
Het C LB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling en anderen. Dit gemo veerd verslag is nodig om de
extra ondersteuning te krijgen.
Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg over de types
van het buitengewoon onderwijs, zie verder), moet jdens het voorgaande schooljaar minstens negen maanden les
gevolgd hebben in dit type om in aanmerking te komen voor ondersteuning, als hij in het gewoon onderwijs het
gemeenschappelijk curriculum volgt.
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat hem toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na overleg met C LB en ouders een
individueel aangepast curriculum (IAC) uit te tekenen. Ze maakt daarbij leerdoelen op maat van de leerling, om hem
zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een getuigschri  behalen is niet de eerste prioriteit, maar is ook niet
uitgesloten. Het individueel aangepast curriculum kan – indien nodig en als de wetgeving dit toelaat – ondersteund
worden met bijkomende hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. 

Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met ondersteuning

Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk ondersteuning krijgen, zonder dat ze eerst in het buitengewoon onderwijs
les gevolgd hebben. Wie daarvoor in aanmerking komt, staat duidelijk omschreven in de regelgeving. Hierover kun
je meer informatie krijgen bij het CLB.
Het C LB maakt een officieel document op: een verslag of een gemo veerd verslag. Zonder dit document kan de
ondersteuning niet worden opgestart. Het C LB maakt dit document op in samenspraak met school, ouders of
leerling en anderen.
Leerlingen die in het voorafgaande schooljaar geen negen maanden les gevolgd hebben in het type basisaanbod
van het buitengewoon onderwijs, komen slechts in aanmerking voor ondersteuning als ze een individueel aangepast
curriculum volgen. Leerlingen die wel het gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen, krijgen geen
ondersteuning als ze niet eerst negen maanden buitengewoon onderwijs gevolgd hebben.

Buitengewoon onderwijs

Wat is buitengewoon onderwijs?

Soms besluiten school, ouders en C LB dat de aanpassingen die een leerling nodig hee  om het gemeenschappelijk
curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen volgen, niet volstaan of onredelijk zijn. Z ij doen dat al jd na een
‘handelingsgericht diagnostisch traject’.

Men besluit dan om de leerling een recht op toegang tot het buitengewoon onderwijs toe te kennen. Buitengewoon
onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Terugkeren uit het buitengewoon onderwijs
naar het gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er bijzondere voorwaarden aan verbonden.
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H et buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er
types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten.  
Meer informatie over scholen die buitengewoon onderwijs organiseren vind je via onderwijskiezer.

Multidisciplinaire dossier en klachtenprocedure
Hier vind je meer informatie over je dossier en de klachtenprocedure. 

Het multidisciplinaire dossier
Officieel heet het dossier het multidisciplinaire dossier. We geven de belangrijkste punten mee.

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.

En natuurlijk kun je ook terecht bij de CLB-medewerker.

Wat staat er in mijn dossier?
Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer:    

administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders en dergelijke;
gegevens over de systema sche contacten in het kader van de preven eve gezondheidszorg (zie Preven eve
gezondheidszorg);
gegevens over de vaccinaties;
gegevens over de profylactische maatregelen (zie Besmettelijke ziekten);
gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;
verslagen van gesprekken;
resultaten van testen;
gegevens die andere (externe) diensten aan het CLB bezorgden;
…  

Wie krijgt toegang tot mijn dossier?
Het CLB-team

Sommige gegevens kunnen - in het belang van betrokkenen - voor bepaalde C LB-medewerkers ontoegankelijk gemaakt
worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Het verzoek kan ook komen van
ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Z ij verzoeken dan in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling. Soms maakt men de gegevens ontoegankelijk om de rechten van ‘derden’ te vrijwaren. En in
uitzonderlijke gevallen kan het ook gebeuren dat een CLB-medewerker ambtshalve geen toegang meer heeft.

De leerling zelf en de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken

De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling hee  recht op toegang tot zijn dossier. Maar er zijn enkele
uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bijvoorbeeld informa e die enkel over een derde gaat, dan is daar
geen toegang toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan de CLB-medewerker je meer vertellen. 
Het recht op toegang tot het dossier wordt al jd uitgeoefend onder begeleiding van een C LB-medewerker die hierbij de
nodige verduidelijking geeft.

Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het recht op toegang uitoefenen. Ook voor hen gelden
bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele gegevens
die over de andere ouder gaan.

Daarbuiten hebben ouders altijd een recht op toegang tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.

De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon

De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die    

meerderjarig is;
op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;
niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;
beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.   

Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?

De eindverantwoordelijkheid voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het C LB. Voor het verwerken van
persoonsgegevens over de gezondheid, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in
de gezondheidszorg van het centrum.

Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?

Als je ooit van school verandert, bezorgt het C LB van je oude school jouw dossier aan het C LB van je nieuwe school. De
directeur van het CLB van je oude school is de eindverantwoordelijke voor deze overdracht.

Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd

Sommige gegevens moeten we bezorgen!

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk:

je identificatiegegevens (bijvoorbeeld: adres, geboortedatum en dergelijke); 
de vaccinatiegegevens;
de gegevens in het kader van de systematische contacten;
de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim, ook wel spijbelen genoemd);
het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;
het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op ondersteuning.  
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Wie kan verzet aantekenen?

Tegen het overdragen van andere gegevens kun je verzet aantekenen. Hierbij geldt de volgende regel:

Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan.
Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Je ouders tekenen verzet aan.  

Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?

Vanaf het ogenblik dat de ouders (of naargelang het geval de opvoedingsverantwoordelijken of de bekwame leerling) op
de hoogte zijn gebracht van de overdracht, hebben ze en dagen jd om het verzet schri elijk in te dienen bij de C LB-
directeur.

Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?
Het C LB en zijn medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het mul disciplinaire dossier aan
anderen bezorgen. Dat is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we
bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven, maar dan enkel die gegevens die de school nodig hee  om jou op een passende
manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou, of met je ouders indien je niet bekwaam bent, bespreken. Bij
het doorspelen van de gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes (zie: Het CLB en zijn werkingsprincipes).

Vernietiging van het multidisciplinaire dossier
Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs

De mul disciplinaire dossiers worden door het C LB bewaard tot ten minste en jaar na de datum van het laatst
uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie.

Bijvoorbeeld: Het laatste systema sche contact wordt uitgevoerd op 10 februari 2019. Het dossier blij  zeker bewaard tot
en met 10 februari 2029.  

Je dossier mag niet vernie gd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld zou dit betekenen
dat je op 10 februari 2029 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen.

Na die periode mag de directeur van het C LB beslissen dat de dossiers vernie gd worden. De procedure daarvoor moet hij
correct volgen.   

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer
bewaard. Deze dossiers mogen pas vernie gd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn. En ook pas en jaar na de
datum van het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie.

Permanente bewaring van enkele dossiers

Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard.

Verplichting om te informeren over het multidisciplinaire dossier
De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat jij en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden geïnformeerd.

Als er, na overleg met het CLB, ‘betwisting’ is over de verwerking van je persoonsgegevens kan men zich wenden tot de:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
02 274 48 00 
commission@privacycommission.be

Klachtenprocedure
Voor klachten over het C LB (behalve de klachten over het beroepsgeheim van C LB-personeelsleden) gelden dezelfde
bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het
schoolreglement.

Heb je een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure.

Klachten over de werking van het C LB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid moeten
kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem/haar besproken worden.
Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schri elijk klacht indienen bij de directeur
van het CLB.
Binnen de en kalenderdagen stuurt de directeur een bericht naar de klager met de mededeling hoe hij met de
klacht zal omgaan.
De directeur gaat na of de klacht terecht is en stuurt dan een brief naar de klager met een samenva ng van het
onderzoek. De directeur zegt ook wat hij van de klacht vindt en waarom. Ook als de directeur de klacht niet terecht
vindt, stuurt hij de klager een brief om uit te leggen waarom hij de klacht niet terecht vindt. Vanaf de ontvangst van
de klacht heeft de directeur 45 kalenderdagen tijd om de klacht te behandelen.
Als iemand een klacht tegen een beslissing indient, blij  die beslissing gewoon gelden. Na het onderzoek van de
klacht kan eventueel een andere beslissing genomen worden. Het is ook mogelijk dat de oude beslissing blij
bestaan.

Info van lokale CLB en CLB Online
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Info van lokale CLB en CLB Online
Onderwijskiezer en CLBch@t  

CLBch@t  

Heb je als leerling vragen over je studies? Wil je praten over hoe je je voelt? Wil je graag wat advies over hoe je met iets
moet omgaan? Heb je vragen over je gezondheid of over het CLB-consult op het CLB?  

  

Heb je als ouder vragen over de studies, het gedrag of de gezondheid van je zoon of dochter? Maak je je zorgen over zijn
of haar welbevinden? Heb je vragen over de studiekeuze? Of wil je weten wat we als CLB voor jou en je kinderen kunnen
betekenen?  

  

Je kan met elke vraag terecht op CLBch@t. Via CLBch@t kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-
medewerker. De medewerker zal met jou kijken hoe je best geholpen wordt.  

  

Meer informatie over de CLBch@t en de openingsuren vind je via: www.clbchat.be.  

  

Onderwijskiezer  

Op de website van Onderwijskiezer (www.onderwijskiezer.be) vind je goede en betrouwbare informatie over het volledige
onderwijslandschap. Bovendien is er een beschrijving van honderden beroepen, welke opleidingen je daar kunt voor
volgen, filmpjes,... Ook zijn er tal van zelftests om interesses te weten te komen, met de studiegebieden en beroepen die
daarbij aansluiten.

Bijkomende informatie van ons CLB
De directeur van het CLB is mevr. Deborah Van Humbeeck. Informatie over de CLB-medewerkers die deze school
begeleiden is terug te vinden via de website van het CLB: www.clbaalst.be. 

Het CLB is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 16u30. Het is steeds mogelijk om ook buiten deze
openingsuren een afspraak te maken. 

Het CLB is geopend tijdens de herfst- en krokusvakantie. In de kerstvakantie is het CLB geopend op maandag 23
december 2019 en op vrijdag 3 januari 2020.

Tijdens de zomervakantie is het CLB geopend van 1 juli t.e.m. 14 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus. 

Het CLB is gesloten tijdens de paasvakantie en op wettelijke feestdagen. 
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Veiligheid en gezondheid

Ziekte, ongeval en medicatie
In onze school wordt geen medica e aan de leerlingen toegediend zonder doktersvoorschri . De school of het
schoolpersoneel kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

In samenspraak met de C LB-arts hebben bij volgende medica e verkrijgbaar zonder doktersvoorschri  in onze
huisapotheek: paracetamol en medica- tabletten. 

Soms vragen ouders/opvoedingsverantwoordelijken om medica e op school bij te houden en ook toe te dienen. Medica e
wordt enkel toegediend op basis van een doktersvoorschri . Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met
de ouders en de leerling.   
Wanneer de leerling medica e moet toegediend krijgen op school of internaat, is een doktersvoorschri  noodzakelijk. Je
kan hiervoor het a est in het vierluik gebruiken. Bij elke wijziging moeten de ouders de medische dienst van de school
onmiddellijk en vooraf op de hoogte brengen: de ouders bezorgen tegelijkertijd een doktersvoorschrift aan de school. 
 
Het personeelslid/de school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het
kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.   

Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als je na het correct innemen van
voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt. Dit geldt eveneens voor het verstrekken van medische zorgen.  

Medicatie: 
het toedienen van medicatie op onze school wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Medicatie die ’s morgens en/of ’s avonds moet toegediend worden, wordt door de ouders thuis aan de leerling gegeven. 

Indien de leerling medica e jdens de schooluren moet krijgen, dienden volgende voorwaarden  in acht genomen te
worden: 

de medicatie wordt door de leerling zelf meegebracht
de medicatie zit in zijn originele verpakking
de medicatie wordt alleen toegediend op medisch voorschrift
op dit medisch voorschrift staan volgende gegevens: 

datum voorschrift
naam van de leerling
naam medicatie
dosering  + wijze van toediening + duur van de behandeling + tijdstip toediening
wijze van bewaring
naam arts + handtekening + stempel arts 

Het medisch voorschrift dient per schooljaar vernieuwd te worden.
Wijzigingen dienen steeds via een nieuw medisch attest doorgegeven te worden. 

Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als er na voorgeschreven medica e ,
bijwerkingen optreden. 

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
Bij een ongeval op school kun je terecht bij de verpleegster.  
Het EHBO-lokaal op school bevindt zich op het eerste verdiep.  
Wanneer doktershulp nodig is, verwi gd de verpleegkundige de ouders. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten
rechtstreeks gecontacteerd. 

De schoolverzekering is Ethias. 

Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de procedure. Naargelang de aard
en de ernst van een letsel zal de school een verwijsbrief voor een arts meegeven, je begeleiden naar een spoeddienst,
een arts of eventueel de hulpdiensten oproepen.Bij dringende gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.   
De ouders worden steeds binnen de kortst mogelijke jd op de hoogte gebracht. De kosten zijn ten laste van je ouders.
Hierbij gelden de bepalingen van de schoolpolis. 

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur. (zie onderdeel CLB)  

Tabak
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Tabak
Er geldt een algemeen rookverbod:

in gesloten ruimten: altijd  
in de buitenlucht: altijd  
tijdens activiteiten extra muros: altijd  

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels. Ook de elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

Alcohol en drugs
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op school.  

De regelgeving alcohol en drugs hee  betrekking op alle leerlingen. Ook derden die de school betreden zijn eraan
onderworpen.
Het reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school. Het geldt ook als leerlingen
zich tijdens de schooluren tussen de vestigingsplaatsen verplaatsen.
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de school geldt de algemene regel.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels. 

IBSO De Horizon staat voor een positief schoolklimaat waarin preventie en hulpverlening centraal staan.   
   
Voor alle leerlingen geldt dat het gebruik, het bezit of onder invloed zijn of het verhandelen van illegale drugs niet
toegelaten is op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of tijdens buitenschoolse activiteiten.   
   
• Wie een spontane en eerlijke vraag om raad en hulp stelt, kan rekenen op discre e, begrip en gepaste hulp. Er wordt
geen tuchtdossier aangelegd; een begeleidingscontract kan worden afgesloten.   
Wanneer echter zou blijken dat de leerling misbruik van vertrouwen pleegt d.w.z. de direc e in vertrouwen neemt met de
bedoeling voor ernstige feiten vrijuit te gaan, dan start de procedure zoals omschreven onder punt 3: genotsmiddelen.    
   
• Vanuit preven ef oogpunt zal een vermoeden van drugprobleem steeds erns g genomen worden. Observa e van
gedragsveranderingen en/of meldingen door derden zal met zorg en in volstrekte discre e behandeld worden. Bij een
aanhoudend vermoeden kan het afsluiten van een preven ef begeleidingscontract met Traject tot de mogelijkheden
behoren.   
Indien het vermoeden of de melding gegrond is, d.w.z. wanneer de feiten afdoende en ontegensprekelijk bewezen zijn,
start de begeleiding conform de situaties zoals beschreven in volgende alinea’s.    
   
• Bij betrapping op bezit of gebruik van drugs worden ordemaatregelen genomen en wordt een begeleidingscontract
afgesloten dat in samenwerking met Traject door alle betrokken par jen wordt ondertekend. Daarin worden maatregelen
vastgelegd om herhaling te voorkomen. Niet aanvaarden of niet naleven van dit contract kan leiden tot het instellen van
een tuchtprocedure, die eventueel tot definitieve uitsluiting kan leiden.   
   
Het signaleren en bespreken van algemene probleemsitua es door de schooldirec es kan gebeuren bij de
preventiedienst of de lokale politie.   
   
• Wie betrapt wordt op verhandeling van drugs o.a. doorgeven, ter beschikking stellen en/of verkopen krijgt
tuchtmaatregelen. Z iet men nog mogelijkheden binnen de school, dan wordt een begeleidingscontract afgesloten. Wie dit
begeleidingscontract weigert of niet nalee , wordt bij tuchtmaatregel defini ef uitgesloten. Verhandelen van drugs leidt
tot het verwi gen van de poli edienst. In dit geval, zal de poli e proces-verbaal opstellen en een onderzoek voeren. Het
is mogelijk dat, naast de leerling(-en) betrapt op dealen, ook andere leerlingen of personen verhoord zullen worden. Dit
kadert binnen het onderzoek van de politie en valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.   
   
  
In alle situaties wordt steeds de directie op de hoogte gebracht.    
   
In uitzonderlijke gevallen van bijzonder erns ge aard kan bij bezit, gebruik of verhandeling van drugs de tuchtprocedure
onmiddellijk worden ingezet.   
   
Een begeleidingscontract wordt ondertekend door de leerling, de ouders van de minderjarige leerling en de school.  
   
Indien de leerling geen vrijwillige medewerking gee , indien de leerling het begeleidingscontract niet nalee , indien de
leerling medeleerlingen betrekt bij het druggebruik, indien er sprake is van druggerelateerde criminaliteit en van dealen,
worden door de school orde- en tuchtmaatregelen genomen en wordt het probleem voorgelegd:    
- voor de politiezone Aalst: aan de sociale dienst van de politie Aalst    
   
De politiediensten maken het proces-verbaal over aan het parket.    

Welbevinden
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Welbevinden
Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor guns ge leerprocessen en een
beschermende factor tegen risicogedrag.

Respect

Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te gaan met elkaar. Op school
heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de diversiteit in seksuele geaardheid,
genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz.  

Geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag 

Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situa es van (vermoedelijk)
(seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of noden kunnen terecht bij
de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.
Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor gesanc oneerd. Dit past in het
kader van het ruimere pestactieplan.
 

Zorg en leerlingenbegeleiding

Leerlingen met zeer specifieke individuele noden kunnen met problemen, vragen of twijfels terecht bij
leerlingenbegeleiders/ortho's/maatschappelijk werker. 

Participatiecultuur
Par cipa e op school bevordert het welbevinden. In het onderdeel ‘par cipa e’ lees je alles over de betrokkenheid van
leerlingen en ouders bij ons schoolbeleid. 

Voeding, dranken en tussendoortjes
Het reguliere aanbod in onze school:

Bij ons op school wordt er jdens het eetmoment in de re er permanent gra s water aangeboden waar iedereen
aan kan. Als jongeren meer drinken, moeten ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee.   
Een aantal drankautomaten met mogelijkheid tot aanbod van water, fruitsap, frisdrank.
Een koek- /snoepautomaat.
Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen de automaten verdwijnen op school. Komend schooljaar 2019 -2020 s muleren
we de jongeren (via de werkgroep welzijn, via de gezondheidslessen ASV)  tot het maken van gezonde keuzes.  
Er geldt een verbod op alcoholische dranken, energiedranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone
sportdranken.

Bijkomende facultatieve afspraken:
Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water te gebruiken waarvan ze
tijdens de lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij)vullen.

Verkeersveilige schoolomgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school:

Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke weggebruikers meer
ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen. Parkeerplaatsen bevinden zich in de omliggende straten
van de school. 
Niet parkeren ter hoogte van de groene ingangspoort. hou ook telkens de doorgang van aan de groen poort tot aan
de parking vrij. Schoolbussen, leveranciers,... hebben anders moeite om de school binnen te rijden. 
Er kan geparkeerd worden op de busplaatsen maar enkel op bepaalde tijdstippen:

tot 08u30
na 09u00
tot 11u00 ( op woensdag)
tot 15u00 (op maandag,dinsdag, donderdag, vrijdag)
na 12u30 (op woensdag)
na 16u00 (op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

De (brom)fietsenstallingen voor leerlingen bevinden zich op het schoolterrein. Er is een fietsenstalling voorzien
onder de luifel. De brommers parkeren zich voor de fietsenstalling op de steentjes. Fietsers en bromfietsers komen
de school binnen/ verlaten de school stapvoets. Brommers worden uitgeschakeld wanneer men de school
binnenkomt en worden pas weer aangezet eens men het schooldomein heeft verlaten. 

Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje en/of een fietshelm.

Gezondheidsbeleid
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Gezondheidsbeleid
Gezondheid is de grootste rijkdom die we allen hebben en binnen het kader van ons pedagogisch project willen wij vanuit
de school ons steentje bijdragen om onze jongeren “een gezonde geest in een gezond lichaam” te bezorgen. We willen
dan ook met een gezondheidsbeleid of actieplan een aantal krachtlijnen benadrukken.  
Bovendien willen we de leerlingen bewust maken voor milieuzorg. Alle leerlingen kunnen hieraan trouwens hun steentje
bijdragen door geen verpakkingen te laten rondslingeren en die te deponeren in de voorziene vuilnisbakken, hervulbare
drinkflessen te gebruiken, een brooddoos te gebruiken,... 
  
Waarom een gezondheidsbeleid op school?  

Op school hebben we aandacht voor het fysiek, het psychisch en het sociaal welbevinden van de leerlingen en het
schoolteam: voeding en dranken, beweging, middelengebruik, welbevinden, veiligheid, hygiëne, eerste hulp, relationele
en seksuele vaardigheden,…  
In het secundair onderwijs ligt de nadruk op het “proces” van de “gedragsverandering”. Vanzelfsprekend is dit niet alleen
mogelijk op school, ook het thuisfront is een omgeving waarin de kinderen gezond gedrag kunnen leren en ook een groot
gedeelte van hun jeugd en adolescentie op een gezonde manier kunnen doorbrengen. De opdracht van de scholen is
kinderen en jongeren voor te bereiden op hun volwaardige deelname aan de samenleving. Binnen die opdracht is er
natuurlijk ook plaats voor gezondheidsthema’s. Daarenboven wijst studie uit dat er een verband bestaat tussen de
gezondheid van de leerlingen en hun studieresultaten; een gezonde levensstijl optimaliseert de studieresultaten,
ongezond gedrag vormt een bedreiging voor de leerresultaten.   
  
De school tracht de volgende 4 elementen aan bod te laten komen:  
• Voeding : evenwichtige maaltijden, gezonde tussendoortjes, water, …  
• Beweging : sport en lichaamsbeweging.  
• Welbevinden : zich goed voelen op school en thuis.  
• Middelengebruik : vb. verstandig leren omgaan met medicijnen.  
  
Het gezondheidsbeleid wordt nagestreefd op 3 niveaus:  
  
In de klas:
• gezondheidseducatie  

- Kennis  
- Inzicht  
- Gedrag en vaardigheden

• tutti Frutti project  
• meerdere sportdagen/sportweek, lessen rond gezondheidsthema’s   
• enquête welbevinden op school  

Op de school:
• systematische aanpak van gezondheidseducatie  
• interne schoolafspraken (schoolreglement)
• schoolmaaltijden  
• Gezond ontbijt  
• project gezonde voeding  
• verkoop van gezonde dranken  
• verfraaien van klaslokalen  
• fruitverkoop leerlingenraad  

In de schoolomgeving:
• ouderparticipatie   
• betrokkenheid van externe partners
• samenwerking met buurtwinkels, firma’s, sponsors  
  
Binnen de school is er een leerkracht aangesteld als gezondheidscoördinator. Er is eveneens een werkgroep
“Gezondheid”.  
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Schoolkosten

Bijdrageregeling

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsac viteiten en didac sch materiaal zijn wij
genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen. Als bijlage volgt een lijst van de ouderbijdragen die onze
school tijdens het schooljaar kan aanrekenen.

Wanneer de leerling start op school worden de volgende kosten automatisch gefactureerd: 

schoolagenda, gebruik kopieën, ICT-kost,  reeds gebruikte werk - en sportkledij. 

Met vragen en opmerkingen kunt je terecht bij de directeur en de boekhouding van onze school. 

Schoolfactuur
Factuurvoorwaarden:

Facturen worden doorgaans op het einde van de maand met het kind meegegeven.  
Bij niet-betaling van een schoolfactuur binnen de vooropgestelde termijn, kan de school overgaan tot andere
maatregelen tot invordering ervan bv. via advocaat.  
De school kan nalatigheidsinteresten en dossierskosten aanrekenen bij niet betaling van 1 of meerdere
schoolfacturen (dit kan maar 1 keer gebeuren).
Vanaf er 1 factuur onbetaald blijft, zijn alle facturen opeisbaar.  
Bij de ouders blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de schoolfacturen, dit tot het kind de leeftijd van
25 jaar heeft bereikt.  
Indien de ouders gescheiden zijn, is de ouder die het inschrijvingsdocument heeft ondertekend, verantwoordelijke
voor de betaling van de schoolfacturen.  

De school werkt nauw samen met het OCMW. Bij niet-betaling van de schoolfacturen zal de school contact opnemen met
het OCMW van jouw woonplaats om na te gaan of u daar een lopend dossier heeft. In dat geval zullen de openstaande
facturen aan het OCMW bezorgd worden.

Bijdragelijst leerlingen
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Het is uiteraard zo dat de onkosten van de geplande activiteiten nooit volledig terugbetaald kunnen worden. Indien de
afwezigheid gewettigd is binnen 10 lesdagen, kan maximum 50% terugbetaald worden. Dit op voorwaarde dat de
gemaakte kosten kunnen teruggevorderd worden van de dienstverlening. Bij ongewettigde afwezigheid worden alle
kosten aangerekend.
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Het is uiteraard zo dat de onkosten van de geplande activiteiten nooit volledig terugbetaald kunnen worden. Indien de
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Het is uiteraard zo dat de onkosten van de geplande activiteiten nooit volledig terugbetaald kunnen worden. Indien de
afwezigheid gewettigd is binnen 10 lesdagen, kan maximum 50% terugbetaald worden. Dit op voorwaarde dat de
gemaakte kosten kunnen teruggevorderd worden van de dienstverlening. Bij ongewettigde afwezigheid worden alle
kosten aangerekend.

Uitpas aan kansentarief
De uitpas aan kansentarief is een samenwerking met SOS schulden op school VZW, Vierdewereldgroep "mensen voor
mensen" VZW en OCMW Aalst. Wie in regio Dender (Aalst, Berlare, Dendermonde, Lede, Erpe-Mere, Ninove, Wetteren,
Wichelen en Haaltert) woont, kan een uitpas aan kansentarief aanvragen. Dit kan bij de Vierdewereldgroep "Mensen voor
mensen" VZW of het Sociaal Huis Aalst. Voor de andere gemeenten kan de aanvraag gebeuren in het OCMW van de
desbetreffende gemeente. 

Het OCMW van Denderleeuw komt tevens tussen in de betaling van de schoolfactuur met de "scholenkansenpas". De
scholenkansenpas is aan te vragen in het OCMW van de gemeente. 

Dankzij de uitpas aan kansentarief worden daguitstappen met de school betaalbaar. Voor een activiteit van een halve dag
betaalt de leerling 1,5 euro; voor een volledige dag 3 euro. Deze pas geldt zowel in de vrije tijd als op school. 

Meer informatie kan je via de website van de stad Aalst terugvinden. https://www.aalst.be/infofiche/uitpas-verkoop-met-
kansentarief 

Vanuit het Kernteam Armoede vertrekken wij voornamelijk vanuit de visie dat onze leerlingen niet het slachtoffer mogen
zijn van de financiële problemen in de thuissituatie (dit overeenkomstig met de visie van SOS Schulden Op School en vzw
Mensen voor mensen). De school wil gelijke kansen bieden aan alle leerlingen waarvan blijkt dat zij tijdelijke (o.a. door
ontslag, faillissement, overlijden, plotse ernstige ziekte,...) ernstige financiële tekorten of een ernstige of zorgwekkende
sociale achterstand kennen in vergelijking met kinderen die geen dergelijke financiële nood kennen.   

 Wij willen door het organiseren van allerlei acties ieder kind het recht geven op dezelfde kansen en alle ouders
volwaardig betrekken op het schoolse gebeuren.   

Vanuit de werkgroep armoede worden schoolbrede acties georganiseerd vanuit de visie dat  elk kind recht heeft op
dezelfde kansen: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Om die kansen op een duurzame manier waar te maken, zetten we in op samenwerking met armoede-organisaties binnen
de Aalsterse context, VZW's die ondersteuning kunnen bieden aan onze leerlingen, organiseren we activiteiten en gaan
we op zoek naar sponsoring en schenkingen. 

Hiernaast streven we er vanuit de werkgroep naar dat het gehele personeelsteam gesensibiliseerd en bewust gemaakt
wordt rond het thema armoede.  
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Betwistingen en klachten

Algemene klachtenprocedure

Een klacht?
Ben je niet tevreden over de werking van de school rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van de school? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.
 
In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, familielid, burger, e.d., maar
ook als belanghebbende leerling van de school zelf kun je dit doen.

Waar kun je met een klacht terecht?
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling te bezorgen
en samen naar een oplossing te zoeken.
 
Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord - of gaat de klacht over het optreden van de
directeur zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep.
[Vermeld hier de contactgegevens].

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die geboden werd door de algemeen
directeur, dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
tel. 1700 (gratis, elke werkdag van 9 tot 19 uur).

De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administra eve diensten van
het GO!. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of
algemeen directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via
klachten@g-o.be.

Hoe dien je een klacht in?
Je kunt telefonisch een klacht indienen of via een brief, een e-mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek.

De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding: 
jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres);  
een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer;   
de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de
scholengroep.  

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?  

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.  
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zul je daarvan op de hoogte worden gebracht.

Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.   
De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
 
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automa sch wordt
uitgesteld of ingetrokken.

Welke klachten worden niet behandeld?
Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden:  

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
een klacht die betrekking hee  op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden;
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdic oneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State);
een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
een kennelijk ongegronde klacht;
een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
een anonieme klacht;
een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.

Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.

Specifieke procedures
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Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisa e of
commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.

Voor beroepschri en tegen een a estering , het niet toekennen van een getuigschri  of een defini eve uitslui ng
zijn er specifieke administra eve procedures uitgewerkt. Deze procedures vind je in het schoolreglement en moet je
nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures
kan men wel indienen bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange
behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan je indienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden
(o.a. kosteloosheid, eerlijke concurren e, verbod op poli eke ac viteiten, handelsac viteiten, reclame en sponsoring, …).
Meer informatie vind je via deze website.

Als de inschrijving van een leerling niet gerealiseerd is of ontbonden is, kan men klacht indienen bij de Commissie
inzake leerlingenrechten. Meer informatie hierover vind je via deze website.

Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan kun je terecht bij de Vlaamse
Bemiddelingscommissie. Informatie vind je via deze link.

Voor klachten in verband met discrimina e  kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vind je via deze link. 

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad
Als leerling hebben jij en/of je ouders al jd het recht om je verbeterde schri elijke kopieën en de opgaven van toetsen,
proeven en examens in te kijken.

Bezwaar
De beslissing van de klassenraad kan door je ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag,
zondag, we elijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt,
kunnen je ouders een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde om hun bezwaren kenbaar te
maken.
 Rapportuitreiking: laatste schooldag of zijn het oudercontact/proclamatie. Bij het niet in ontvangst nemen van het rapport
op deze datum, wordt het geacht te zijn ontvangen in de weel volgend na rapportuitreiking. 

Het overleg zelf vindt plaats binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen
en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop het is aangevraagd. De datum van het gesprek
wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders.

Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en wordt uitgelegd waarom de beslissing genomen werd. Van
dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Na het gesprek zijn de volgende scenario’s mogelijk:
Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.
De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen.

De klassenraad kan, nadat al dan niet aan de leerling bijkomende proeven of opdrachten werden opgelegd,
beslissen om het oorspronkelijke evalua eresultaat te beves gen of door een ander evalua eresultaat te
vervangen.

De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

Je ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief.

Het gaat ofwel om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel om de herziene beslissing van de klassenraad.
Als je ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum, beschouwen we de beslissing als ontvangen
en begint de beroepstermijn te lopen.

Beroep
Tegen eindbeslissingen over leerlingenevaluatie die worden betwist, kunnen je ouders in beroep gaan.

Je ouders kunnen schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en
mo vering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen na
het in ontvangst nemen van de beslissing. In deze termijn worden zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire
feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend. Het beroep kan ingesteld worden ofwel tegen de
oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel tegen de herziene beslissing van de klassenraad.

Belangrijk: de beroepsprocedure kan pas worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op
overleg met de directeur of zijn afgevaardigde, zoals hierboven beschreven.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Die bestaat uit interne leden en externe leden. De voorzi er
van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Beslissing van de beroepscommissie
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De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:
de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;  
de beves ging van het oorspronkelijk evalua eresultaat, na al dan niet bijkomende toetsen, examens of andere
opdrachten te hebben opgelegd; 
de vervanging door een ander evalua eresultaat, eventueel nadat de beroepscommissie bijkomende toetsen,
examens of andere opdrachten heeft opgelegd.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders.

Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht hetzij uiterlijk op 15
september, hetzij – maar uitsluitend voor een opleiding die op 31 januari eindigt – uiterlijk op 15 maart daaropvolgend
met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten).

Zolang de beroepsprocedure loopt, heb je het recht om verder onderwijs in de school te volgen alsof er geen nadelige
beslissing was genomen.

Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan enkel tegen defini eve uitslui ng als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.

Opstarten van het beroep
Je ouders moeten het beroep schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp
van beroep en mo vering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen
(zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de
schri elijke kennisgeving van de defini eve uitslui ng. Je ouders doen dit het best via een aangetekende zending; op die
manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten.

Beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de
algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders.

De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de defini eve uitslui ng
heeft/hebben gegeven, horen.
 
De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:

de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;  
de bevestiging van de definitieve uitsluiting;  
de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht uiterlijk 21 à
45 kalenderdagen - vakan eperiodes niet meegerekend - nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan
een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).

Binnen het GO! is er geen verder beroep tegen de in beroep genomen beslissing meer mogelijk.
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Verzekeringen

Schoolverzekering
Aan het runnen van een school zijn aansprakelijkheidsrisico’s verbonden . Door verzekeringen af te sluiten, probeert onze
school die risico’s in te perken.

De volgende specifieke verzekeringen spelen hierbij een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de
school.

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen: op weg van huis naar school, van school naar huis (de kinderen
dienen wel de kortste weg te gebruiken), jdens de schooldag ( in de school, jdens uitstappen), op de bus, jdens de
opvang.

De verzekeringsmaatschappij, Ethias, dekt alle lichamelijke schade. Stoffelijke schade aan kledij, schoolmeubilair is niet
gewaarborgd en valt ten laste van de ouders (familiale verzekering).  

Elk ongeval dient onmiddellijk gemeld te worden aan de leerkracht, de directeur of het secretariaat. U krijgt dan een
document dat u door de behandelende arts laat invullen en terug bezorgd op het secretariaat van de school. De
verzekering betaalt de remgelden, die de mutualiteit niet terugbetaalt rechtstreeks aan u terug. De officiële documenten
dienen door u opgestuurd te worden als bewijsstukken.  
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Leefregels

4 lademodel
Om gewenst gedrag te verkrijgen en een passend sanc ebeleid in de school te hanteren, past het GO! het 4 lademodel
toe. Dankzij dit model kan de school op basis van consensus in het team bespreken of een bepaalde gedraging als erns g
of niet erns g wordt beschouwd, als incidenteel of frequent. Aldus ontstaan er vier categorieën. Horizontaal naargelang
de ‘ernst’ van de gedraging. Ver caal naargelang de frequen e van de gedraging. Elke gedraging komt zo in een lade
terecht. In elke lade zi en verschillende maatregelen die passend zijn voor het type van overtreding. Het 4 lademodel
komt tegemoet aan de behoe en van teamleden om tegelijker jd rechtvaardig, helder en menselijk om te gaan met
ongewenste gedragingen van leerlingen. Consensus in het team over de basisprincipes van een goed sanc ebeleid maakt
professioneel handelen, samenwerking en vertrouwen in het eigen beleid mogelijk. Elk lid van het schoolteam weet
wanneer welke maatregel in welke situa e kan genomen worden. Een gedraging die op basis van consensus in het
schoolteam als niet erns g wordt beschouwd, leidt in principe niet tot een defini eve uitslui ng en wordt op klasniveau
behandeld. Een gedraging die als erns g wordt beschouwd, leidt tot een sanc e op het niveau van de directeur. Het 4
lademodel is een structuur die kadert binnen de uitrol van het decreet leerlingenbegeleiding op school.

De leerlingenbegeleiding wordt betrokken op het zorgcontinuüm: de mate van  
individualisering van zorg verhoogt naarmate de nood aan begeleiding toeneemt: 
 
- ieder personeelslid is leerlingenbegeleider in het kader van brede basiszorg op de klas / schoolvloer. 
- leerlingenbegeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders,  
school, CLB, PBD en welzijnspartners, mét een duidelijke rolverdeling;  
- leerlingenbegeleiding vertrekt altijd vanuit een geïntegreerde en holistische  
benadering voor de vier begeleidingsdomeinen (onderwijsloopbaan, leren en  
studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg) 
in elke  fase van het zorgcontinuüm. De school is eindverantwoordelijke van het beleid met  
betrekking tot leerlingenbegeleiding: een geïntegreerd beleid voor de vier domeinen  
in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm wordt is cruciaal in de schoolwerking. 

De 4 domeinen van het decreet leerlingenbegeleiding: 

- Begeleiding van de onderwijsloopbaan start op 2,5 jaar in de kleuterschool. Ze is een con nu proces dat  een leven lang
leren beoogt. Ze ondersteunt de leerling bij het verwerven van zel ennis (interesses, zel eeld, mo va e, vaardigheden
en (onderwijsloopbaan) competen es) en inzicht in de structuur en mogelijkheden van het onderwijs in func e van de
finaliteit per opleidingsvorm. 
- Begeleiding van leren en studeren legt de focus op het bevorderen van het leerproces door leer- en  studievaardigheden
te ontwikkelen en te ondersteunen, dit op maat van de leerling.  
Begeleiding van het psychisch en sociaal functioneren focust op het welbevinden van de leerling: het  garanderen van een
krachtige leeromgeving in een veilig, warm, uitdagend en verbindend schoolklimaat.  
- Het psychisch en sociaal func oneren van leerlingen kan bedreigd worden door: pesten, spijbelen,  gedragsproblemen,
emo onele problemen (faalangst, angst, suïcide, depressie), problemen op het vlak van  sociale vaardigheden,
psychiatrische problemen, verwerkingsproblemen (verliesverwerking, verwerking beperking), verslavingsproblemen,
mishandeling, verwaarlozing, radicalisering …  
- Preven eve gezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen.  Ze volgt het
groei- en ontwikkelingsproces van de leerling op en detecteert risicofactoren. Preven eve  gezondheidszorg wordt
ingevuld via (minimaal) het organiseren van systema sche contacten met de school en C LB-arts, het  aanbieden van
vaccinaties en profylactische maatregelen. Tijdens het systematisch contact kunnen signalen  
worden opgevangen of problemen worden vastgesteld met betrekking tot de andere begeleidingsdomeinen

Naast het sanc ebeleid geënt op het 4 lademodel waar orde - bewarende en tuchtmaatregelen gekoppeld zijn, ze en we
maximaal in op preventie. 

Tijdens schooljaar 2019 - 2020 ze en we in op de verdere uitrol van PBS (posi ve behavior support - ondersteuning
posi ef gedrag). PBS is een effec ef gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en s muleren van
gewenst gedrag. Onze school hee  een belangrijke opvoedingsopdracht, waarbij we als partner van de ouders, voogd,
familie, ... gewenst gedrag aanleren door duidelijk en consequent te zijn in wat we van de leerlingen verwachten. Het doel
van PBS is om de leerpresta es te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. Dit als cruciale ondersteuning voor de brede basiszorg als verhoogde zorg op school. 

Om onze leerlingen te helpen groeien op vlak van sociale vaardigheden en bewust in het leven staan, bieden we op
school tevens de training 'rots en water' aan. 
Zo trachten we een antwoord te bieden voor deze jongeren die vastlopen en zoeken naar hun plaats in de klas, op school
en in de maatschappij. 

De leerlingen die starten op onze school krijgen allemaal een basistraining met de klas. Dit met als doel dat ze hun
medeleerlingen sneller leren kennen en als groep groeien. Hierdoor voelen ze zich sneller thuis op onze school.    
    
Bij conflicten gebruiken we elementen van Rots en Water om tot oplossingen te komen. Als we zo meer conflicten
vermijden of sneller kunnen oplossen, komt er meer ruimte vrij om de leerlingen vakinhoudelijk verder te vormen.    
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Jongeren die een moeilijke periode beleven, zullen ofwel in kleinere groepen of indien nodig individueel begeleid worden. 
  
    
Rots en Water training wordt door gecer ficeerde rots en water trainers aangeboden.  Deze training wordt op maat
gegeven, zodat de jongere opnieuw in de klassikale omgeving op een aangename manier kan leren. 

Verder kan er via kunstzinnige ac viteiten  tevens een sociale vaardigheidstraining gegeven worden, de zogenaamde
KICK-training, Kracht In Contact met Kunst.  
  
De KICK-training is opgebouwd uit twaalf sessies:  
  
- De eerste bijeenkomsten hebben een kunstzinnig-pedagogisch karakter, gericht op veiligheid en het versterken van het
zelfvertrouwen, nodig om de verbinding met de andere aan te kunnen gaan.  
  
- Het middengedeelte hee  een kunstzinnig-therapeu sch accent. De eigen levenservaringen worden met de kunstzinnige
opdrachten verbonden.  
  
- De laatste bijeenkomsten zijn kunstzinnig-sociaal, gericht op afstemming, ontmoeting en samenwerking.  
  
Er wordt gewerkt met bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten.  
  
Door de bewegingsoefeningen ervaren leerlingen hun lichaam in de ruimte.  
  
De beelden uit de verhalen zijn voorbeelden waarmee de leerlingen zich kunnen iden ficeren. Ze kunnen vertrouwen,
moed en kracht geven om een nieuw licht te werpen op ervaringen, gevoelens, problemen, situaties en levensvragen.  
  
Het tekenen doet een appèl op de waarneming en het denken, vanuit rust , concentra e, structuur en ordening. Het
schilderend tekenen met pastel werkt via de beleving van kleur en stemmingsbeelden harmoniserend op het
gevoelsleven. Bij het boetseren en werken met speksteen wordt de beweging aangesproken en de wil geac veerd door
vorm te geven aan ongevormd materiaal.  
  
De individuele verschillen in zelfexpressie nodigen uit om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten in de
samenwerkingsopdrachten.  
  
In de nabespreking wordt de waarneming geoefend en worden ervaringen gedeeld.  
  
De kunstzinnige ervaring werkt harmoniserend op het denken, voelen en doen. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden
om vanuit de eigen kern keuzes te maken om iets te doen of te laten. De nadruk ligt op posi eve ervaringen en ontdekken
van mogelijkheden van zichzelf en de anderen.  
  
De KICK-training kan zowel preventief als curatief ingezet worden.  
  
Als blijkt dat leerlingen meer ondersteuning nodig hebben, kan naast de KIC K-training ook een individueel traject gegaan
worden met kunstzinnige therapie.

Conclusie: onze school zet hoog in op opvoeding van onze leerlingen, op het verwerven en s muleren van sociale
vaardigheden als motor tot het kunnen verwerven van kennis en vaardigheden. Emo oneel welbevinden, sociale
vaardigheden, kennis en arbeidsgerichte vaardigheden zijn krach ge toegangspoorten tot een posi eve toekomst. Zowel
het leerkrach eam, paramedisch team, team leerlingenbegeleiding als de trainingsmodules die op onze school worden
aangeboden werken samen om deze doelstellingen te bereiken. 

Ordemaatregelen
Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de school hindert of geregeld te laat komt,
zullen wij je aanzetten tot aangepast gedrag.

Zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen je een maatregel opleggen. Wij
brengen je ouders hiervan op de hoogte. Onder meer de volgende ordemaatregelen kunnen worden genomen:

een vermaning;  
een schriftelijke straftaak;  
een jdelijke verwijdering uit de les of studie tot het einde van de les of studie voor maximum één lesdag.
Ondertussen krijg je een straf of een taak;  
een strafstudie buiten de lesuren;  
…  

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur, eventueel na advies van de begeleidende klassenraad, met jou
een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de
gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Je ouders worden hierover geïnformeerd. Het contract hee  een beperkte
duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

Bewarende maatregel: preventieve schorsing
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Bewarende maatregel: preventieve schorsing
Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je jdelijk of defini ef uit de school te verwijderen,
kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten.

Deze preven eve schorsing geldt maximaal en opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur kan beslissen om deze
periode eenmaal met en opeenvolgende lesdagen te verlengen indien het tuchtonderzoek niet binnen deze periode kan
worden afgerond. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan je ouders ter kennis gebracht.

De school bepaalt of de leerling al dan niet verplicht is om jdens de preven eve schorsing aanwezig te zijn op school;
als de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, mo veert zij dit en deelt dit schri elijk mee aan de
ouders.

Tuchtmaatregelen

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen bij zeer erns ge overtredingen, meer bepaald als
je door je gedrag een gevaar of erns ge belemmering vormt voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of als je
door je agressieve houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van anderen in gevaar brengt. Dit geldt
zowel in onze school als op de plaats waar je eventueel stage loopt. Het kan dan onder meer gaan over overtredingen
zoals opze elijk slagen en verwondingen toebrengen, opze elijk essen ële veiligheidsregels overtreden, opze elijk en
blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen, e.d.

Onze school hanteert het principe dat een minder ingrijpende maatregel voorafgaat aan een meer ingrijpende maatregel
als de minder ingrijpende maatregel dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.

Mogelijke maatregelen zijn:
Tijdelijke uitslui ng uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een maximale duur van vij ien
opeenvolgende lesdagen.  

Tijdens deze jdelijke uitslui ng word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders erom verzoeken dat wij je toch
op school houden en wij op dat verzoek ingaan. Als wij je toch op school houden, word je verplicht tot een
vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.  
Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken
maken.  
Afwezigheden wegens jdelijke uitslui ng als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewe gd
beschouwd.  

Een definitieve uitsluiting uit de school
De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad,
waarin ook het CLB vertegenwoordigd is.  
Een defini eve uitslui ng gaat in hetzij onmiddellijk na de schri elijke kennisgeving, hetzij op 31 augustus
van het lopende schooljaar.  
Als je in de loop van het schooljaar defini ef wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je
inschrijving in een andere school. Je uitslui ng op zich doet geen a reuk aan je statuut als regelma ge
leerling. Samen met het begeleidende C LB zullen wij je ac ef helpen zoeken naar een andere school waarbij
we maximaal rekening houden met de keuze voor hetzelfde onderwijsnet, dezelfde opleiding en de
bereikbaarheid. De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om
opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, mo veert zij dit en deelt dit schri elijk mee aan de
ouders.  
Als je manifeste onwil toont om in te gaan op het aanbod om van school te veranderen, kan de school je
uitschrijven.  
Ben je niet meer leerplich g en word je defini ef uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de

ende lesdag volgend op de dag dat de defini eve uitslui ng ingaat. Ingeval een beroepsprocedure loopt,
dan kan de school je pas uitschrijven nadat deze procedure is afgerond.  
Als je uit GO! IBSO De Horizon uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar, en je wenst je opnieuw in te schrijven in GO! IBSO De Horizon, kun je geweigerd
worden.  
Dit geldt ook voor de school of scholen waarmee onze school samenwerkt, voor zover de controversiële
handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.

Regels bij tuchtmaatregelen
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Regels bij tuchtmaatregelen
Wanneer de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel neemt, gelden de volgende regels:  

De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan je ouders ter kennis gebracht.
Samen met je ouders word je, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, vooraf uitgenodigd voor een
gesprek over de problemen.
De beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom je gedrag werkelijk een gevaar vormt
voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te
verwezenlijken. Bij definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met
overeenkomstige procedure.  
Je ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen
beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
Je ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht om het tuchtdossier in te kijken. In dit tuchtdossier wordt het
advies van de klassenraad opgenomen.  
De tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.  
Je uitsluiting heeft geen invloed op je eventuele lidmaatschap in de leerlingenraad of de schoolraad.
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Duaal leren

uitgeleide
Beste ouders  
Beste leerling  
  
Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waar elke leerling zich goed kan voelen.  Het
schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes.  Het is de vertaling van de
schoolcultuur en het pedagogisch project van de school. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen leren omgaan met de
diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk is als het verwerven van kennis.  
Door de ondertekening van het schoolreglement bevestig je dat je de doelstellingen, de leefregels en het pedagogisch
project van de school onderschrijft.  
Indien u nog vragen zou hebben over dit schoolreglement kan je ons altijd contacteren voor bijkomende uitleg.  

Vriendelijke groet  
De directie en het schoolteam  

Duaal leren
Duaal leren wordt georganiseerd binnen OV3. Meer informatie rond onze trajecten duaal leren kan u terugvinden onder de
rubriek: studie-aanbod. 
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Bijlagen

Schoolreglement en PPGO!
Ondergetekenden (naam ouder(s))

____________________________________________          

____________________________________________          

en (naam van de leerling(e)),

____________________________________________

uit klas _____________________________________

van school ___________________________________
     
Bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020 en het pedagogisch project in papieren versie of
via elektronische drager ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

te __________________________________________

op 1 september 2019___________________________________

Handtekening(en)  

De leerling(e)
 
__________________________________    
      
De ouder(s)

____________________________________         
  
 ____________________________________       
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Doktersattest 'toezicht op inname medicatie'
printversie formulier Doktersatttest toezicht op inname medicatie

Beste ouder(s)

In het kader van het medicatiebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening ervan. Omdat het
toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen wij hierover de volgende afspraken te maken:

Vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school.
Het toezicht houden op de inname van medicatie door het schoolpersoneel kan enkel met attest van de
behandelende arts.
Het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct mogelijk uit te voeren.
Het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de nevenwerkingen die de
leerling ondervindt.
Een leerling die zelfstandig medicatie inneemt doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Als de leerling onzorgvuldig
omspringt met deze medicatie (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt dit onder het sanctiebeleid
van de school.

met vriendelijke groet

de directeur

Attest van de behandelende arts 

Naam van de leerling(e):_____________________________________

Naam en vorm van de medicatie:_____________________________________
    

                    _____________________________________
    

                            _____________________________________

Dosis:_____________________________________

Wijze van inname:_____________________________________

Tijdstip van inname:_____________________________________

Periode van inname: van _____________ tot_____________ 
 
Bewaringswijze van het geneesmiddel:_____________________________________

Datum:_____________________________________

Stempel en handtekening arts:     

 

Akkoord van de ouder(s) met de afspraken (in overleg met de leerling):

   
    

Handtekening en naam ouder(s)
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Verbintenis met betrekking tot het betalen van facturen

  

  
SGR : Scholengroep 19 'Dender'  
Adres: Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst    
    
Inschrijving in ………………………………………………………………………………………….(school)    
schooljaar 2019– 2020.    
    
De ondergetekenden:...............................................................................................................    
    
................................................................................................................................................    
(vader, moeder, voogd, persoon aan wie het kind is toevertrouwd).    
    
Adres:......................................................................................................................................    
    
................................................................................................................................................    
    
    
Verbinden er zich toe om voor:    
    
Naam en voornaam van de leerling(en):.......................................................................................    
    
.................................................................................................................................................    
    
de gevraagde voorschotten van het schooljaar 2019 – 2020 te betalen.    
    
    
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan beide partijen erkennen 1 exemplaar te hebben ontvangen.    
    
    
Opgemaakt te....................................., op........................2019.    
    
    
De directeur, Handtekeningen (en)    
       Voor akkoord,    
    
    
    
............................. ............................. ........................... ....................    
         (moeder) (vader) (voogd)    
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Engagementsverklaring ouders
 Engagementsverklaring ouders.  
  
Engagementsverklaring tussen
 ...................................................................................................................................................................
  
(ouders van)    
.............................................................................................................................................................................................
  
en GO! IBSO De Horizon
  
1. Afspraken rond oudercontact  
De school biedt diverse vormen van individuele begeleiding. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement
verwacht. In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om steeds aanwezig te zijn op het oudercontact.
Wij engageren ons als school om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als ouders niet aanwezig kunnen zijn op
het oudercontact en trachten oplossingen te vinden.  
  
2. Engagement inzake voldoende aanwezigheid (inclusief op tijd komen) en meewerken aan het spijbelbeleid  
De ouders engageren zich ervoor dat hun kinderen steeds aanwezig zijn op school. Elke afwezigheid wordt op een correcte
manier gewettigd (zie afwezigheden in het schoolreglement).  
In geval van ongewettigde en problematische afwezigheid, (zie anti-spijbelbeleid) in het schoolreglement.  
Als men te laat komt in de les wordt het lesgebeuren gestoord. Dit kan voorkomen worden door thuis tijdig te vertrekken.
De ouders contacteren ons tijdig wanneer hun kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn op school. De ouders
engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt. Leerlingen die te laat aankomen op school
melden zich eerst aan op het leerlingensecretariaat waar de reden van het te laat komen wordt genoteerd. De ouders
tekenen in de agenda de reden van het te laat komen.   
  
3. De ouders engageren zich en stimuleren tevens ook hun kinderen om deel te nemen aan alle vormen van
individuele leerlingenbegeleiding.  
  
4. Een positief engagement t.o.v. de onderwijstaal van de school  
Onze school besteedt grote aandacht aan het vergroten van de taalvaardigheid van alle leerlingen. Daarom streeft de
school naar een correct en verzorgd taalgebruik door en met alle schoolparticipanten. Standaardnederlands is op onze
school de voertaal; enkel tegenover anderstalige leerlingen die nog onvoldoende het Nederlands beheersen, kan
uitzonderlijk een andere taal gehanteerd worden.  

Datum: ………………… Handtekening ouder(s) ………………………...................
  

Handtekening schoolverantwoordelijke: ……………………….........................
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Rookverbod
Rookverbod.  
  
Er geldt een algemeen rookverbod:  

In gesloten ruimten: altijd  
In de buitenlucht op het schoolterrein: altijd
Tijdens extra- muros activiteiten: altijd 

Ook elektronische sigaretten vallen onder het verbod.  
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtbeleid.  
  
  
IN BEIDE GEVALLEN:  

Informatie hierover wordt gegeven via affiches, borden in de school.  
De naleving van dit rookverbod wordt streng gecontroleerd.  
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Toedienen van medicatie
Geachte ouders  
  
De laatste jaren wordt in toenemende mate aan de leerkrachten/school gevraagd om medicatie toe te dienen op school.  
  
Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt.
  

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend;  
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de
behandelende arts wordt ingevuld;  
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die bij het kind
optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.  

  
  
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met uw huisarts.   
  
  
  
Met vriendelijke groeten  
 
De CLB-arts  
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Drugbeleid secundaire scholen SGR "Dender"
Drugbeleid secundaire scholen SGR “Dender”
  
De school is aangesloten bij het gezamenlijk overleg voor drugpreventie in de regio. Dit is enkel voor de leerlingen die
woonachtig zijn in Denderleeuw, Haaltert of Ninove.  
Zij volgen daarin de afgesproken beleidslijnen die steunen op een positief schoolklimaat waarin preventie en
hulpverlening centraal staan.  
  
Voor alle leerlingen geldt dat het gebruik, het bezit of onder invloed zijn of het verhandelen van illegale drugs niet
toegelaten is op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of tijdens buitenschoolse activiteiten.  
  
• Wie een spontane en eerlijke vraag om raad en hulp stelt, kan rekenen op discretie, begrip en gepaste hulp. Er wordt
geen tuchtdossier aangelegd; een begeleidingscontract kan worden afgesloten.  
Wanneer echter zou blijken dat de leerling misbruik van vertrouwen pleegt d.w.z. de directie in vertrouwen neemt met de
bedoeling voor ernstige feiten vrijuit te gaan, dan start de procedure zoals omschreven onder punt 3: genotsmiddelen.   
  
• Vanuit preventief oogpunt zal een vermoeden van drugprobleem steeds ernstig genomen worden. Observatie van
gedragsveranderingen en/of meldingen door derden zal met zorg en in volstrekte discretie behandeld worden. Bij een
aanhoudend vermoeden kan het afsluiten van een preventief begeleidingscontract met Traject tot de mogelijkheden
behoren.  
Indien het vermoeden of de melding gegrond is, d.w.z. wanneer de feiten afdoende en ontegensprekelijk bewezen zijn,
start de begeleiding conform de situaties zoals beschreven in volgende alinea’s.   
  
• Bij betrapping op bezit of gebruik van drugs worden ordemaatregelen genomen en wordt een begeleidingscontract
afgesloten dat in samenwerking met Traject door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Daarin worden maatregelen
vastgelegd om herhaling te voorkomen. Niet aanvaarden of niet naleven van dit contract kan leiden tot het instellen van
een tuchtprocedure, die eventueel tot definitieve uitsluiting kan leiden.  
  
Het signaleren en bespreken van algemene probleemsituaties door de schooldirecties kan gebeuren bij de
preventiedienst of de lokale politie.  
  
• Wie betrapt wordt op verhandeling van drugs o.a. doorgeven, ter beschikking stellen en/of verkopen krijgt
tuchtmaatregelen. Ziet men nog mogelijkheden binnen de school, dan wordt een begeleidingscontract afgesloten. Wie dit
begeleidingscontract weigert of niet naleeft, wordt bij tuchtmaatregel definitief uitgesloten. Verhandelen van drugs leidt
tot het verwittigen van de politiedienst. In dit geval, zal de politie proces-verbaal opstellen en een onderzoek voeren. Het
is mogelijk dat, naast de leerling(-en) betrapt op dealen, ook andere leerlingen of personen verhoord zullen worden. Dit
kadert binnen het onderzoek van de politie en valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.  
  
  
  
In alle situaties wordt steeds de directie op de hoogte gebracht.   
  
In uitzonderlijke gevallen van bijzonder ernstige aard kan bij bezit, gebruik of verhandeling van drugs de tuchtprocedure
onmiddellijk worden ingezet.  
  
Een begeleidingscontract wordt ondertekend door de leerling, de ouders van de minderjarige leerling, de school en voor
de scholen van Ninove en Denderleeuw eveneens de drugbegeleider van PISAD.    
  
Indien de leerling geen vrijwillige medewerking geeft, indien de leerling het begeleidingscontract niet naleeft, indien de
leerling medeleerlingen betrekt bij het druggebruik, indien er sprake is van druggerelateerde criminaliteit en van dealen,
worden door de school orde- en tuchtmaatregelen genomen en wordt het probleem voorgelegd:   
? voor de politiezone Aalst: aan de sociale dienst van de politie Aalst   
? voor de politiezone Ninove en Denderleeuw/Haaltert: aan de contactpersonen van de politiezones van Ninove en
Denderleeuw/Haaltert.      
  
De politiediensten maken het proces-verbaal over aan het parket.    
   
De verdere afhandeling voor de politiezones van Ninove en Denderleeuw/Haaltert is – afhankelijk van de inhoud van het
dossier - een waarschuwing met doorverwijzing naar PISAD of een vordering voor de jeugdrechter.    
Bij dealen zet het parket - op basis van het proces-verbaal - onmiddellijk de vervolging in met verschijning voor de
jeugdrechter. Voor verdere informatie over de samenwerking met PISAD (doel en organisatie van het begeleidingstraject,
betrokken organisaties, …) verwijzen we naar www.pisad.be    
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Allergenen
                                                                                       
                                                                                                                                   Aalst , september 2019

  
Beste ouders / voogd 
  
Naar aanleiding van een nieuw Koninklijk Besluit betreft “ allergenen “ in voeding , zijn wij als school verplicht jullie te
informeren.   
Via het menu refter worden de allergenen aangeduid per gerecht.   
Sommige leerlingen bereiden in de klas gerechten en nuttigen deze gerechten.   
Als jullie zoon/dochter allergisch is voor één van de allergenen , gelieve dit aan de school te melden met een
doktersattest zodat wij hiermee rekening kunnen houden.   

Gelieve aan te duiden :  
0 niet allergisch   
0 allergisch met bijgevoegd doktersattest       

Brief terug aan zoon/dochter meegeven a.u.b. 
  

Ouders van ………………………………………………....................................................... klas ………………...........................................

Handtekening ouder/voogd

  
  
Met vriendelijke groeten   

  
Greet Dubois
Directeur GO! IBSO De Horizon                                                                                                                                                   
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Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
Beste ouder(s)

Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze communicatiekanalen
(schoolwebsite, sociale media, ...) en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u
hiervoor toestemming.

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar
gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

met vriendelijke groeten  

Directeur van GO! IBSO De Horizon.

Toestemming om beeldmateriaal te maken

                                                        DE HORIZON – DÉ BEROEPSSCHOOL  

                                          Molendreef 57 – 9300 Aalst – Tel : 053/78.89.59 – Fax : 053/72.96.56  

                                           mailto : inst.de.horizon@g-o.be - website : www.ibsodehorizon.be     

01 september 2019

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2019 - 2020 vanaf 1 september beelden/foto's van
.......................................naam van de leerling(e) te maken tijdens de hierna vermelde activiteiten

Datum                                                                                                             Handtekening ouder 

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

                                                        DE HORIZON – DÉ BEROEPSSCHOOL   

                                          Molendreef 57 – 9300 Aalst – Tel : 053/78.89.59 – Fax : 053/72.96.56  

                                           mailto : inst.de.horizon@g-o.be - website : www.ibsodehorizon.be      

01 september 2019         

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2019-2020 vanaf 1 september beelden/foto's van
..................................... te publiceren op de hierna vermelde informatiedragers. 

Datum                                                                                                         Handtekening ouder 

Activiteit Toestemming? Informatiedrager Toestemming?

Jaarlijkse schoolfotograaf Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

GWP Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schoolfestijn Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Opendeurdag Ja/Neen Website Ja/Neen
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Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Schoolreis Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

Sportdag Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen

didactische uitstappen Ja/Neen Website
Schoolkrantje
Schoolfolder
Sociale media
...

Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
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GDPR

Beste collega, ouder, leerling  

  
De bescherming van de privacy vinden we bij Scholengroep 19 ‘Dender’ heel belangrijk. Wat gebeurt er met de
persoonsgegevens die we in het kader van ons onderwijs en onze dienstverlening verwerken? Daarover willen we jou
transparant informeren.  
  
GDPR: de nieuwe privacywetgeving  
Afgelopen vrijdag 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving
om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Vanaf die datum passen we ons privacybeleid aan
zodat je, zoals de GDPR het vereist, optimaal wordt geïnformeerd over de manier waarop wij persoonsgegevens
verwerken.  
  
Wat betekent dit voor jou?  
Scholengroep 19 ‘Dender’ en de scholen zijn verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die door het
personeel, leerlingen en ouders worden verstrekt in het kader van onze onderwijsdiensten. Wij verwerken deze gegevens
conform het privacybeleid.  
  
Onze databelofte  
We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je in alle veiligheid persoonsgegevens aan ons kan blijven
toevertrouwen. Onze verwerkingsactiviteiten blijven ongewijzigd.   
De scholengroep beschikt op dit moment al over drie soorten van persoonsgegevens.  
1. Wettelijk vereiste persoonsgegevens.  
Het gaat hier bijvoorbeeld over administratieve persoonsgegevens die nodig zijn bij de inschrijving van een leerling of het
bewijs van goed gedrag en zeden dat nodig is bij de aanstelling van een leerkracht.  
2. Persoonsgegevens die voortkomen uit een overeenkomst.  
Doordat iemand personeelslid is, is het bijvoorbeeld nodig om over persoonsgegevens te beschikken voor de uitbetaling
van loon.  
3. Persoonsgegevens waarvoor toestemming nodig is.  
Bijvoorbeeld voor het nemen en publiceren van foto’s van leerlingen zal er toestemming nodig zijn.  
  
We garanderen als onderwijsinstelling dat we nooit meer persoonsgegevens verwerken en langer bewaren dan nodig, dat
deze persoonsgegevens juist zijn en waar nodig gecorrigeerd kunnen worden en dat wij als onderwijsinstelling passende
beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde bewerkingen.  
  
Heb je hierover nog vragen?  
Contacteer Scholengroep 19 ‘Dender’ via communicatie@sgrdender.be.   
  
Met vriendelijke groet  
  
Eddy Michotte 
algemeen directeur Scholengroep 19 ‘Dender’ 
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Academic Software
Per schooljaar wordt een bijdrage van 5 euro per leerling gevraagd voor Academic Software. Concreet houdt dit in dat
leerlingen hiermee de benodigde licenties krijgen  om op school  met verschillende softwareprogramma’s te werken. 
Een lijst van enkele softwareprogramma’s die onder Academic Software vallen: 
(voor thuisgebruik) 
* McAfee Anti-Virus voor 2 computers 
* Microsoft Office 2016 Professional Plus voor 5 computers 
* Microsoft Windows 10 Pro Academic Upgrade 
* Ondersteuning bij installatie van andere software waar de licentie gratis is voor het onderwijs (onder andere Autocad,
3D Studio Max, Fusion 360, Inventor, Maya, Revid, Archicad, DreamSpark software,…) 
Deze bundel heeft een commerciële waarde van ongeveer 125 euro per jaar. 
Met de bijdrage van 5 euro werken de leerlingen zowel thuis (maximaal 5 pc’s) als op school op een legale manier met de
opgesomde softwareprogramma’s. Bovendien wordt via Academic Software een 24/7 ondersteuning geboden via een
online helpdesk, ook voor thuisgebruik.
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