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Welkom in onze school!
Beste leerling
We zijn blij dat je voor onze school hebt gekozen. In dit schoolreglement leggen we
uit hoe onze school werkt. Je vindt er informatie over je rechten en plichten. Je
ouders vinden in dit schoolreglement informatie over de samenwerking met de
school en over de schoolkosten.
Dit schoolreglement is een belangrijk document. Jij en je ouder(s) moeten ermee
akkoord gaan en het reglement ondertekenen. Pas daarna kan je starten in onze
school.
Verandert het schoolreglement? Dan vraagt de school opnieuw jullie akkoord.
•
•

Ondertekenen jullie de nieuwe versie, dan blijf je ingeschreven op school.
Ondertekenen jullie de nieuwe versie niet, dan schrijft de school je uit voor
het volgende schooljaar. Je kan dan geen lessen meer volgen.

Lezen jullie het schoolreglement liever op papier? Je mag altijd op school een
exemplaar vragen.
We kijken ernaar uit om samen te werken. Bedankt voor het vertrouwen in onze
school!
Met vriendelijke groeten
Het schoolteam
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1. Wie zijn we?
1.1 Contact
Stedelijk Lyceum Topsport
Edegemsesteenweg 100 bus 1
2610Wilrijk
telefoon: +32 (0)3 502 14 70
topsport@stedelijklyceum.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumtopsport
Rekeningnummer: BE64 0910 1734 5952
Op schooldagen is de school telefonisch bereikbaar van 8 uur tot 17 uur. Tijdens
vakantiedagen is de school gesloten.

1.2 Schooluren
In dit punt vind je wanneer de lessen beginnen en stoppen.
De school kan een deel van de lessen geven via afstandsonderwijs, ook tijdens
fase groen of geel van de pandemie. De school informeert je op tijd wanneer dit
gebeurt en maakt met jou de nodige afspraken.
1stegraad
7.30 u.: school open
1elesuur
e

8.00 u. – 8.50 u.

2 lesuur

8.50 u. – 9.40 u.

Studie / 3elesuur / training

9.40 u. – 10.30 u.

4elesuur / training

10.35 u. – 11.25 u.

5elesuur / training

11.25 u. – 12.15 u.

middagpauze

13.00 u. – 13.50 u.

6elesuur

13.50 u. – 14.40 u.

7elesuur

14.40 u. – 15.30 u.

8elesuur

15.30 u. – 16.20 u.

2de en 3de graad
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7.30 u.: school open
1elesuur

training

2elesuur

training

3elesuur

training

4elesuur

10.35 u. – 11.25 u.

e

5 lesuur

11.25 u. – 12.15 u.

middagpauze

12.15 u. – 13.00 u.

6elesuur

13.00 u. – 13.50 u.

7elesuur

13.50 u. – 14.40 u.

e

8 lesuur

14.40 u. – 15.30 u.

9elesuur

15.30 u. – 16.20 u.

Voor de eerste graad is de school s’ morgens open om 7.30 u. We verwachten dat je
om 8.00 uur in de klas zit.
Elke klas heeft een individueel lessenrooster.
Om organisatorische redenen kan een lesdag vroeger of later eindigen dan het
achtste lesuur.
Elke klas krijgt een op maat gemaakt lessenrooster waar lessen op
woensdagnamiddag ingepland kunnen worden.
Voor de tweede en derde graad is de school ’s morgens open om 7.30 u. We
verwachten dat je om 10.35 u in de klas zit.
Elke klas heeft een individueel lessenrooster. Er staan studie-uren op je
lessenrooster. Deze uren ben je verplicht op school aanwezig, tenzij je toestemming
krijgt om de school te verlaten. Om organisatorische redenen kan een lesdag
vroeger of later eindigen dan het achtste lesuur.

1.3 Visie van de school
Open cultuur
Het Stedelijk Lyceum Topsport is een stedelijke school in een rustige en groene
omgeving. We staan open voor verschillende overtuigingen en levensvisies. Op die
manier willen we een afspiegeling zijn van de hedendaagse samenleving. We
streven naar een open cultuur waarin we elkaar kennen, erkennen en kunnen
aanspreken. Met een open blik, leren we van elkaar en vinden we raakpunten om
samen verder te gaan. Dat is voor ons de kracht van diversiteit.
Dynamische school
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Onze school is een dynamische school die niet bang is van verandering. Daardoor
zijn we steeds in beweging. We gaan mee met de tijd en denken na over het
onderwijs en de wereld van de toekomst. Daarom investeren we zowel in een
moderne en krachtige leeromgeving als in een gezonde leefomgeving. Via diverse
moderne media, activerende werkvormen en boeiende vak- en klasoverschrijdende
projecten betrekken we je op een actieve manier bij het leerproces: leren is doen!
Warme school
Het schoolteam draagt welbevinden en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Ons
doel is dat jij, je ouders en het schoolteam met plezier naar school komen en zich
hier thuis voelen. We investeren dan ook in een aangenaam schoolklimaat, met
optimale ontplooiingskansen voor iedereen. Een enthousiast en zorgzaam team leidt
je professioneel op, met aandacht voor jouw specifieke noden. Door je op een
persoonlijke en warme manier te benaderen, creëren we een verbondenheid en
willen we een sterke betrokkenheid realiseren van iedereen. Niemand verdwijnt hier
in de massa, je wordt gezien en je wordt gehoord!
Samen onderweg
Je staat er bij ons niet alleen voor, het schoolteam gaat samen met jou op pad. We
zorgen voor structuur, een gevarieerd lessenpakket en begeleiding op jouw maat. Jij
en jouw talenten staan in dit proces steeds centraal. De lessen, projecten en
activiteiten dagen je uit om het beste uit jezelf te halen, je talenten maximaal te
ontplooien en op een succesvolle manier je ambities waar te maken. Door op een
positieve manier gestimuleerd te worden, win je aan zelfvertrouwen en leer je
stapsgewijs meer verantwoordelijkheid op te nemen in je eigen leerproces. We willen
werken in een omgeving waarin jij, je ouders en het schoolteam nauw samenwerken
met respect voor elkaar. We maken immers samen school!
Scoren in de toekomst
In alle studierichtingen leggen we de lat hoog en streven we ernaar om de kwaliteit
van ons onderwijs continu te verbeteren. Onze steeds veranderende maatschappij
legt immers hoge eisen op aan jongvolwassenen. Daarom zetten we in op een brede
algemene vorming om je optimaal voor te bereiden op vervolgstudies. Door oog te
hebben voor jouw persoonlijkheid en in te spelen op actuele maatschappelijke
tendensen willen we je laten uitgroeien tot een creatieve, mondige en kritische
wereldburger, die een gewaardeerde plaats in de samenleving zal kunnen opnemen.
Door actief mee te werken aan dit leer- en ontwikkelingsproces, creëer je optimale
kansen voor de toekomst.
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2. Onze school en het Stedelijk
Onderwijs Antwerpen
2.1 Pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs
Het Stedelijk Onderwijs wil in al zijn scholen, academies en centra kwaliteitsvol
onderwijs aanbieden zoals vastgelegd in het pedagogisch project van het Stedelijk
Onderwijs. Het Pedagogisch Project verwoordt de essentie en de brede waarden
van het Stedelijk Onderwijs en vormt een referentiepunt waaraan elke vorm van
opvoeding en onderwijs wordt getoetst.
1. Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle
leernetwerken ingericht door de stad Antwerpen.
2. Het Stedelijk Onderwijs voldoet aan alle voorwaarden die aan het Vlaams
onderwijs worden gesteld en doet extra inspanningen om aan de
uitdagingen van de grootstad te beantwoorden.
3. Optimale ontplooiingskansen bieden aan iedereen is het gemeenschappelijk
doel van het Stedelijk Onderwijs.
4. De scholengemeenschappen van het Stedelijk Onderwijs spreken af hoe zij
dit doel bereiken.
5. Het Stedelijk Onderwijs staat open voor iedereen, met respect voor ieders
achtergrond en eigenschappen. We zien deze diversiteit als een
constructieve, actief uit te bouwen kracht.
6. Mensen hebben veel verschillende redenen om iets te willen leren.
Het Stedelijk Onderwijs speelt daar op in door een breed platform van
leermogelijkheden aan te bieden.
7. Met deskundigheid, inzet, zorg en betrokkenheid begeleidt het Stedelijk
Onderwijs alle lerenden. Lerenden hebben immers recht op optimale
ontplooiingskansen, maar ook de plicht om deze kansen te grijpen.
8. Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen individuele belangen en
groepsbelangen, gelden wederzijdse rechten en plichten. Iedereen heeft
recht op respect. De grenzen van ieders gedrag worden bepaald door de
vrijheid van de anderen.
9. Het Stedelijk Onderwijs werkt aan een maximale betrokkenheid van de
ouders, leerlingen, studenten, cursisten en personeel.
10. We willen bovendien een warme gemeenschap zijn, waar solidariteit ook
daadwerkelijk wordt ervaren en vorm krijgt.
11. Leren is investeren in de toekomst. Het Stedelijk Onderwijs wil ertoe
bijdragen dat al zijn lerenden deelnemen aan een democratische en
pluralistische maatschappij. Door elk individu optimale ontplooiingskansen
te bieden, bouwt het Stedelijk Onderwijs mee aan de toekomst van de stad
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en de samenleving.

2.2 Missie en visie van het Stedelijk Onderwijs
Talentontwikkeling en actief burgerschap
Het Stedelijk Onderwijs organiseert in opdracht van de stad Antwerpen en binnen
het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én
stedelijke leeromgeving. We begeleiden het leerproces van kinderen, jongeren en
volwassenen. We doen dat in onze kleuter-, lagere en middelbare scholen,
academies en centra voor volwassenenonderwijs.
Iedereen, zonder uitzondering, is welkom. We geloven in de groeikansen van elke
lerende en realiseren samen maximale leerwinst. We ontwikkelen talenten en actief
burgerschap. Zo groeit iedere leerling of cursist succesvol door naar een
gewaardeerde plaats in de samenleving. Samen met alle betrokkenen engageren we
ons om zo de stad van morgen mee vorm te geven.
Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen
Maximale leerwinst voor elke lerende is de sleutel tot kwalificatie. Hier leggen we de
lat hoog. Elke leraar beschikt over expertise en leiderschap en deelt deze met
anderen. Sterke teams leveren excellent onderwijs. Ons aanbod is breed en gericht
op wie wil (blijven) leren of werken. Onze leer- en werkomgevingen zijn inspirerend
en duurzaam. Leren bij het Stedelijk Onderwijs gaat ook over jezelf leren ontdekken
en de ruimte krijgen om te oefenen en te participeren als een actieve burger aan de
samenleving. We leren samen omgaan met een snel veranderende en onbekende
toekomst. We ondersteunen onze leerlingen en cursisten om hun plek te vinden in
de samenleving. Wij inspireren hen voor het leven. Zo bouwen we mee aan de stad
van morgen.
Dat willen we in 2020-2025 realiseren aan de hand van vijf speerpunten:
•
•
•
•
•

Actie
Actie
Actie
Actie
Actie

1:
2:
3:
4:
5:

Maximale leerwinst
Sterke teams leveren excellent onderwijs
Breed aanbod in functie van leren en werken
Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen
Actief burgerschap

2.3 Samen maken we school: de engagementsverklaring
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We willen er samen met je ouders voor zorgen dat alles goed verloopt
op school. In dit punt kunnen je ouders lezen wat we van hen
verwachten en wat zij van de school kunnen verwachten.
Met ‘ouders’ bedoelen we:
•
•

de ouders of personen die gezag hebben over de leerling die nog geen 18
jaar is
de leerling zelf die 18 jaar of ouder is

Ben je 18 jaar of ouder? Dan zal de school alle brieven naar jou richten. Je mag dan
ook zelf je agenda of een attest ondertekenen. De school kan nog altijd je ouders
blijven informeren. Wil je dit niet? Neem dan contact op met de directie.
Communicatie
Wat doe je als ouder?
•
•
•
•
•

Je leest de brieven en de rapporten van je kind.
Je kijkt elke week verschillende keren of er nieuwe berichten zijn op
Smartschool.
Je vult de brieven in en geeft ze op tijd terug mee met je kind.
Je contacteert de school bij vragen of moeilijkheden.
Je contacteert de school altijd als je een nieuw telefoonnummer of adres
hebt.

Zijn er afspraken tussen de ouders die een invloed hebben op de school? Informeer
dan de school.
Is Nederlands niet je moedertaal? Laat het dan op tijd weten. De school kan extra
hulp vragen via het CLB of een sociaal tolk.
De school engageert zich om op regelmatige tijdstippen te communiceren met je
ouders. Dit gebeurt onder andere via je rapport (studieresultaten, feedback en
remediëringsvoorstellen), je digitale agenda (roosterwijzigingen, taken, toetsen) en
je planningsagenda (te laat komen, sancties, …). Verder gebruikt de school het
digitale platform Smartschool. De verschillende toepassingen vind je in hoofdstuk
3.5. We verwachten dat je op Smartschool dagelijks je agenda en je berichten
nakijkt. Van je ouders verwachten we dit meermaals per week.
Indien je ouders willen communiceren met de school dan verwachten we dat ze
contact opnemen met de directie. Het berichtensysteem van Smartschool is niet
bedoeld om te communiceren tussen ouders en leerkrachten. Bij problemen nemen
ouders contact op met de school.
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Oudercontact
Wat doe je als ouder?
•
•
•

Je komt naar de oudercontacten.
Je komt naar de informatiemomenten.
Je verwittigt de school als je niet naar een afspraak kunt komen.

De planning van de oudercontacten vind je in onze jaarplanning op Smartschool.
Het is belangrijk dat je naar elk oudercontact komt. De school bespreekt met jou hoe
het met je kind gaat. We bekijken samen hoe we je kind zo goed mogelijk kunnen
helpen en begeleiden op school.
We organiseren geregeld een oudercontact op school. Deze zijn terug te vinden op
de jaarkalender in Smartschool. Voor elk oudercontact krijg je per brief een
uitnodiging. Aangezien een oudercontact een belangrijk overleg- en
informatiemoment is, verwachten we van je ouders dat ze zich engageren om
aanwezig te zijn. De school zoekt naar een alternatief overlegmoment als je ouders
niet aanwezig kunnen zijn. Indien de aanwezigheid van je ouders op het
oudercontact expliciet gewenst is, wordt dit op het rapport genoteerd of worden je
ouders door de school telefonisch of via mail gecontacteerd. De school verwacht in
dat geval dat je ouders zeker aanwezig zijn.
Indien je ouders vragen, opmerkingen of bedenkingen hebben dan verwachten wij
dat ze telefonisch of via mail contact opnemen met de directie en niet met de
leerkrachten.
Activiteiten
De school organiseert elk jaar veel activiteiten zoals onze Topsportdag Je bent als
ouder welkom op al deze activiteiten.
Wil je graag helpen bij een activiteit? Of wil je mee praten over de werking van de
school? Contacteer dan zeker de directie, we zijn heel blij met je hulp!
Op school heerst er heel wat bedrijvigheid, zowel binnen als buiten de schooluren.
Om een overzicht te houden over alle belangrijke data en activiteiten stellen we een
jaarkalender op die je op Smartschool kan raadplegen.
Hier vind je onder andere de volgende informatie:
•
•
•

infoavonden, strafstudie,
rapporten, ouderavonden, examenperiodes, proclamatie,
vakantieperiodes, verlofdagen, pedagogische studiedagen.
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Je ouders en jij krijgen elk via een persoonlijke account toegang tot dit platform.
Meer hierover lees je in hoofdstuk 3.5. De school wil alle leerlingen en ouders
aanmoedigen om gebruik te maken van Smartschool.
Individuele begeleiding
De school werkt aan de volledige ontwikkeling van je kind. Ze zal samen met jou
kijken wat je kind nodig heeft.
Wat kan je als ouder doen?
•
•

Geef de school alle informatie die nodig is om je kind te helpen: karakter,
situatie thuis, eventuele leerproblemen …
Reageer open en positief op voorstellen van de school om je kind te
begeleiden.

Individuele leerlingenbegeleiding
Indien je nood hebt aan extra ondersteuning of begeleiding engageren we ons om in
overleg een begeleidingsplan op maat voor je uit te werken. Indien nodig kan de
federatie hierbij betrokken worden. We zullen jou en je ouders duidelijk informeren
over wat de school aanbiedt en wat de school van jou verwacht. We verwachten dat
je ouders ingaan op onze vraag tot overleg en dat ze op een positieve manier de
afspraken mee ondersteunen. Cruciaal hierbij zijn een constructieve dialoog en een
eerlijke kijk op wat haalbaar is voor alle betrokkenen.
Nederlands op school
Wat kan je als ouder doen als jij of je kind nog niet goed Nederlands kan?
•
•
•

Probeer zelf Nederlands te praten hier op school.
Wil je je kind buiten de school Nederlands laten oefenen en heb je graag
meer informatie over activiteiten? Vraag het aan je leraar .
Werk samen met de school als ze een extra aanbod organiseert om het
Nederlands van je kind te verbeteren.

Aanwezig en op tijd zijn
Wat doe je als ouder?
•
•
•

Je zorgt ervoor dat je kind op tijd op school is.
Kan je kind niet naar school komen? Of is je kind te laat? Dan verwittig je
het secretariaat of mevrouw Van Rooy .
Je brengt de documenten naar school die tonen waarom je kind afwezig
was. Bv. een attest van de dokter.
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Op tijd op school en deelname aan alle lessen en activiteiten
De school hecht veel belang aan op tijd komen. Op tijd kunnen komen duidt op het
vermogen om te kunnen plannen en organiseren. We vinden dat op tijd komen in de
les eveneens getuigt van respect voor de school en het schoolteam. We zijn ervan
overtuigd dat in de verdere studieloopbaan en daarna in het persoonlijke en
professionele leven op tijd komen een belangrijke attitude is. Daarom vragen we
uitdrukkelijk dat jij en je ouders zich engageren om ervoor te zorgen dat je, ongeacht
de pendelafstand, elke dag op tijd op school bent. We verwachten eveneens dat je
na de training elke dag op tijd in de klas zit.
Vanaf 1 september tot en met 30 juni doe je mee met alle lessen en schoolgebonden
activiteiten. Enkel regelmatige leerlingen kunnen een diploma of getuigschrift
behalen. Activiteiten buiten de school zoals stages, … zijn normale schooldagen.
Leren doe je tenslotte niet enkel op de schoolbanken. De school vindt het belangrijk
dat je zoveel mogelijk oefent in reële situaties. Uitstappen en projecten worden
ingericht in functie van de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen. Daarom is
deelname aan alle schoolse activiteiten verplicht. Is er volgens je ouders een
ernstige reden waarom je niet kan deelnemen? Dan vragen we je ouders dat vooraf
te bespreken met de directeur.
Indien je uitzonderlijk toch te laat of afwezig zal zijn, vragen we om tijdig de school
te verwittigen. (Zie punt 3.3)
Als je kind is ingeschreven in onze school, moet het alle lessen volgen. Je kind moet
gemiste leerstof inhalen.
Is je kind vaak afwezig zonder geldige reden? Dan kan de school maatregelen
nemen. Je kunt dan ook de schooltoeslag verliezen.
Je kind doet mee met alle activiteiten, ook buiten het schoolterrein. Heb je vragen bij
een activiteit van je kind? Neem dan contact op met de directie .
Als je afwezig bent, verwittigen je ouders de school vóór 9 uur op het nummer 03
502 14 70. Je brengt de eerste schooldag volgend op je afwezigheid een geldig
afwezigheidsbewijs mee. Dit kan een scheurbriefje uit je agenda of een gedateerd
doktersattest zijn. Je geeft je bewijs af aan de secretariaatsmedewerker. Een
afwezigheidsbriefje dat twijfelachtig is of te laat wordt ingeleverd kan aanleiding
geven tot een ongewettigde afwezigheid.
Afwezigheid mits toestemming
In sommige gevallen kan het zijn dat je toestemming krijgt om afwezig te zijn.
•

Je vraagt op voorhand toestemming aan mevrouw Van Rooy. Je brengt
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•
•
•
•

hiervoor ter bewijs het officiële document mee.
Je federatie vraagt op voorhand toestemming aan de directeur voor een
stage of wedstrijd.
Je afwezigheid is enkel gewettigd op de dag van de gebeurtenis zelf.
Alle gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot een geldige
afwezigheid vind je terug in het algemeen schoolreglement.

Afspraken middagpauze
Tijdens de middagpauze eet iedereen in de refter van de school. Je hebt de
mogelijkheid om een warme maaltijd te eten of je kan je lunchpakket opeten. Voor
de leerlingen van de 1egraad is er middagpauze voorzien van 13.00 tot 13.50 u. Voor
de leerlingen van de 2een 3egraad is dit van 12.15 tot 13.00 u.
Indien je een warme maaltijd eet, zal de betaling gebeuren via domiciliëring.
Wat kan niet?
•
•

•

•

Tijdens de middag mag niemand de school verlaten.
Als je geen lunchpakket bij je hebt, wordt je een warme maaltijd
aangeboden tegen betaling. Het is niet toegestaan om buiten de school te
gaan eten of eten te kopen.
Als je zonder toestemming of door fraude de school verlaat, word je als
onwettig afwezig beschouwd. Indien je betrokken bent bij een ongeval, dan
is dit niet gedekt door de schoolverzekering.
Indien een warme maaltijd niet tijdig wordt geannuleerd, zal deze
aangerekend worden. Gelieve telefonisch of via Smartschool mevrouw Van
Malderen te verwittigen voor 9u00 indien u de maaltijd wenst te annuleren.

In de bijlage 2 vindt u de gebruiksovereenkomst warme maaltijd op de
topsportschool.

3. Organisatie schooljaar
3.1 Vrije dagen en vakanties
Het schooljaar begint op dinsdag 1 september 2020 en eindigt op woensdag 30 juni
2021.
Vrije dagen en vakanties:
Herfstvakantie

van 2 tot en met 8 november 2020

Wapenstilstand

11 november 2020
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Kerstvakantie

van 21 december 2020 tot en met 3
januari 2021

Krokusvakantie

van 15 tot en met 21 februari 2021

Paasvakantie

van 5 tot en met 18 april 2021

Facultatieve vakantiedag

3 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

Pinkstermaandag

24 mei 2021

Zomervakantie

van 1 juli tot en met 31 augustus 2021

De school organiseert ook pedagogische studiedagen. Die zijn voor het personeel
van de school. Je moet dan niet naar school komen. Er is op die dagen geen
opvang door de school.

3.2 Wanneer annuleert de school de lessen?
De school zal je op tijd informeren wanneer er lessen niet kunnen doorgaan.
Overmacht
Overmacht is een plotse gebeurtenis die niemand had verwacht. Voorbeelden van
overmacht zijn de verwarming die niet werkt in de winter, een overstroming, een
bommelding, een brand …
Administratie en onthaal
De school kan voor maximaal 1 halve dag de lessen annuleren bij het begin van het
schooljaar. De school bereidt dan de administratie en het onthaal van de school voor.
Staking
Als personeelsleden van de school staken, kunnen er lessen wegvallen. Er is altijd
opvang. Deze opvang kan buiten de school zijn.
Verkiezingen
Tijdens de verkiezingen kunnen lokalen van de school gebruikt worden als
stemlokaal. In dat geval is het de halve dag na de verkiezingen geen les. Als dat zo
is, verwittigt de directeur je ouders met een brief.
Evaluatie
De school kan beslissen dat je tijdens de examenperiodes enkel op school aanwezig
moet zijn tijdens de examens.
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4. Je inschrijving in onze school
Informatie over de inschrijvingen vind je terug op onze website .
Een inschrijving geldt voor je hele schoolloopbaan. Het is dus niet nodig om je elk
schooljaar opnieuw in te schrijven.
Je inschrijving stopt wanneer:
•
•
•

•
•

je zelf weggaat uit de school,
de school je met een tuchtmaatregel uitsluit,
je een verslag krijgt van het CLB en de school jou geen aangepast
lesprogramma kan aanbieden. De school praat altijd eerst met jou, je
ouders en het CLB en neemt daarna een beslissing.
jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het
schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het schooljaar.
je blijft spijbelen, ondanks de begeleiding van de school.

Je kan alleen veranderen van studierichting in het begin van het schooljaar, of als de
klassenraad akkoord gaat. Je kan niet veranderen als er geen vrije plaatsen zijn in de
andere studierichting.
Alle informatie over inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden lees je op deze website
https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumtopsport/praktisch-138
Indien je je wil inschrijven op onze school
•
•
•
•
•

is de aanwezigheid van één van je ouders noodzakelijk indien je minderjarig
bent,
verklaar je je akkoord met het pedagogisch project en het algemeen en
intern reglement van onze school,
neem je een geldig identiteitsbewijs en de getuigschriften en attesten die in
een vorige school behaald werden mee,
attest leerstoornissen,
breng je je topsportstatuut mee.

5. Levensbeschouwelijke vakken
Je ouders kiezen bij je inschrijving of je een erkende godsdienst of zedenleer volgt.
Ze ondertekenen een verklaring en ze geven die verklaring binnen 8 kalenderdagen
aan de directeur. Die keuze geldt voor de hele periode dat je les volgt op school.
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Willen je ouders een nieuwe keuze maken voor het volgende schooljaar? Dan geven
ze ten laatste op 30 juni een nieuwe verklaring aan de directeur.
Willen je ouders niet dat je 1 van deze vakken volgt? Ze kunnen een vrijstelling
aanvragen. Je moet het vak dan niet volgen. Je moet wel op school zijn en die tijd
gebruiken voor de studie van je eigen levensbeschouwing. Je ouders moeten
daarvoor opdrachten geven die jij op school zal maken. De school zal controleren of
je dat doet.

6. Hoeveel kost de school?
Dit punt is voor je ouders. Ze vinden hier informatie over de kosten
in de loop van het schooljaar.

6.1 Hoeveel moet je betalen?
In de 1ste graad is er in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een maximumfactuur
van 175 euro. In de maximumfactuur zitten alle kosten, behalve de kosten voor
uitstappen van meer dan 1 dag. Die moet je nog extra betalen.
Voor de 2de en 3de graad is er in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een
maximumfactuur van 250 euro. In de maximumfactuur zitten alle kosten, behalve
kosten die bij je specifieke studierichting horen én de kosten voor uitstappen van
meer dan 1 dag. Die moet je nog extra betalen.
De maximumfactuur of algemene schoolkost is een forfaitaire bijdrage en omvat:
•

Het boekenfonds
De leerboeken worden gehuurd als pakket per studierichting. De gehuurde
boeken worden op het einde van het schooljaar in goede staat terugbezorgd.
Verloren of zwaar beschadigde boeken moeten aan nieuwwaarde vergoed
worden.

•

Persoonlijk didactisch materiaal

Dit zijn voornamelijk kopieën en werkschriften (voor éénmalig gebruik), de agenda,
lesmateriaal voor techniek, deelname aan de taaltest, licenties voor afstandsleren,
digitale agenda en planningsagenda.
•

In uitzonderlijke gevallen kan nog een bijkomende betaling gevraagd
worden (bij verlies boeken, veroorzaakte schade, achterstallige betalingen
e.d.).

1stegraad
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De maximumfactuur bedraagt 175, 00 euro + 75, 00 euro voor de topsportonkosten.
2deen 3degraad
De maximumfactuur bedraagt 250, 00 euro.
Extra kosten
Sportkledij
De specifieke sportuitrusting wordt door de federatie geregeld.
De voetbaluitrusting voor de 1stegraad wordt via de school aangekocht en kost
ongeveer 100, 00 euro.
Andere kosten
Kosten waarvoor apart moet worden betaald:
•
•
•
•
•
•

foto’s van de schoolfotograaf (niet verplicht)
middagmaaltijd
drankje via drankautomaat (water van de drankfontein is gratis)
mogelijke verplaatsingsonkosten
stages en sportkledij via de federatie
gebruik sportaccommodaties

Bij verlies van schoolbenodigdheden zoals je agenda, je rapport of je lockersleutel
zal de school extra kosten aanrekenen voor een nieuw exemplaar. Ook wanneer je
schade met opzet toebrengt aan materiaal van de school of van betrokkenen bij de
school zal dit extra kosten met zich meebrengen.
De school is er zich van bewust dat de schoolkosten zwaar kunnen wegen op het
gezinsbudget. Bij inschrijving lijsten we graag een aantal mogelijkheden op om de
kosten te spreiden. In het algemeen schoolreglement kan u eveneens de
verschillende mogelijkheden terugvinden. We hopen alvast dat een open
communicatie kan leiden tot haalbare oplossingen.
Sommige diensten zijn niet verplicht. Je kiest dus zelf of je hiervan gebruik maakt of
niet. Enkele voorbeelden:
soep, schoolfoto's, warme maaltijden
Als je van deze diensten gebruik maakt, komt de prijs bij op je factuur.
Je vindt een overzicht van alle diensten en hun kosten achteraan het
schoolreglement.
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Is je kind afwezig op een activiteit? Dan kan het zijn dat je toch (een deel van) de
kosten moet betalen. De school bekijkt welke kosten ze al had gemaakt. De prijs
komt dan bij op je factuur.

6.2 Hoe kan je betalen?
Je krijgt een aantal keer per schooljaar een factuur. Je kunt betalen via domiciliëring
of overschrijving. De school heeft liever geen cashbetalingen.

6.3 Wat als je de facturen moeilijk kan betalen?
Kan je de factuur niet of niet op tijd betalen? Contacteer dan mevrouw Van Rooy .
Jullie zullen samen een plan maken om de facturen in delen te betalen.
Ga je niet akkoord met dit plan of kan je het niet betalen? Contacteer dan de sociale
dienst van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De school kan zelf ook hulp vragen aan de
sociale dienst.
Stedelijk Onderwijs werkt ook samen met het OCMW (dienst X-stra).

6.4 Wat als je niet betaalt?
Betaal je de factuur niet? Volg je het plan niet dat we samen gemaakt hebben? Dan
sturen we je een brief voor een gesprek met de directeur of met de sociale dienst.
Betaal je daarna nog niet of contacteer je de school niet? Dan kan Stedelijk
Onderwijs Antwerpen de betaling via de rechtbank vragen. Contacteer de school dus
altijd zo snel mogelijk.

7. Afwezigheden
Vanaf 1 september tot en met 30 juni doe je mee met alle lessen en
activiteiten.
Let op! Je moet elke afwezigheid wettigen.

7.1 Wanneer ben je gewettigd afwezig?
In dit punt vind je de afwezigheden die gewettigd zijn als je de juiste documenten
aan de school geeft. Je ouders verwittigen de school vooraf, of anders zo snel
mogelijk.
In alle andere situaties heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school
nodig.

p. 20

2020-2021
Je bent afwezig door ziekte
Ben je minder dan 4 kalenderdagen na elkaar afwezig? Dan mogen je ouders een
verklaring bezorgen aan de school met de datum en hun handtekening. Je hebt dan
geen attest van de dokter nodig.
Let op! Dit kan maximaal 4 keer in een schooljaar.
Je hebt wel een attest van de dokter nodig:
•
•
•
•

wanneer je langer dan 3 kalenderdagen na elkaar afwezig bent;
wanneer je ouders in 1 schooljaar al 4 keer een verklaring hebben bezorgd
om een afwezigheid te wettigen;
wanneer je tijdens stages of examens afwezig bent door ziekte.
wanneer je niet mee kunt sporten of zwemmen. De school kan je dan
andere taken in de plaats geven.

Je geeft de verklaring van je ouders of het attest van de dokter af de 1ste dag dat je
terug op school bent. Ben je meer dan 10 lesdagen na elkaar afwezig? Dan moet je
het attest van de dokter onmiddellijk aan de school bezorgen.
Ben je verschillende keren afwezig voor een medische behandeling? Dan is 1 attest
van de dokter met daarop de verschillende data genoeg. Ben je vaak afwezig door
een chronische ziekte? Dan kan de schoolarts toelaten dat je niet voor elke
afwezigheid naar de dokter moet gaan.
Je bent afwezig om één van de volgende redenen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat naar een huwelijk of begrafenis van iemand van je familie of van
een persoon die in hetzelfde huis woont als jij. Je geeft vooraf aan de school
een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een
huwelijksaankondiging.
Een van je ouders of jij moet voor een rechtbank komen.
Je kan de school niet bereiken of binnenkomen door overmacht, zoals
onaangekondigde stakingen, overstromingen …
Je kan niet aanwezig zijn door maatregelen van de bijzondere jeugdzorg of
jeugdbescherming.
Je moet een proef afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap.
Je bent lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering en
neemt deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel.
Je neemt deel aan een time-outprogramma.
Je bent preventief geschorst of uitgesloten door de school.
Je kan niet aanwezig zijn door een feestdag van een erkende godsdienst.
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De wet erkent de volgende feestdagen:

Islam

Joodse religie

Orthodoxe religie (alleen wanneer de
orthodoxe feesten niet samenvallen
met de katholieke feesten)

•
•

Suikerfeest (1 dag)
Offerfeest (1 dag)

•
•
•
•
•
•
•
•

Joods Nieuwjaar (2 dagen)
Grote verzoendag (1 dag)
Loofhuttenfeest (2 dagen)
Slotfeest (2 laatste dagen)
Kleine Verzoendag: 1 dag
Feest van Esther (1 dag)
Paasfeest (4 dagen)
Weken (2 dagen)

•
•
•

Paasmaandag (1 dag)
Hemelvaart (1 dag)
Pinksteren (1 dag)

Je hebt moederschapsverlof
Wanneer je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof. Dit begint ten
vroegste 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum en duurt tot ten laatste 9
weken na de dag van je bevalling. Het moederschapsverlof loopt door tijdens de
schoolvakanties. Tijdens het moederschapsverlof heb je recht op tijdelijk onderwijs
aan huis en/of synchroon internetonderwijs.
Je hebt een topsportstatuut
Heb je een topsportstatuut A of B van je sportfederatie? Dan mag je tijdens het
schooljaar afwezig zijn om deel te nemen aan stages, wedstrijden… Het aantal halve
dagen hangt af van je statuut en de richting die je volgt.
Je hebt de toestemming van de school
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je de toestemming
van de school nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…).
Neem hiervoor contact op met mevrouw Van Rooy .
Je vraagt deze toestemming altijd vooraf. Het kan zijn dat je een document moet
bezorgen voordat je de toestemming krijgt (bv. een verklaring van je ouders).
Afwezigheid mits toestemming
In sommige gevallen kan het zijn dat je toestemming krijgt om afwezig te zijn.
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•
•
•
•

Je vraagt op voorhand toestemming aan de directeur. Je brengt hiervoor
ter bewijs het officiële document mee.
Je federatie vraagt op voorhand toestemming aan de directeur voor een
stage of wedstrijd.
Je afwezigheid is enkel gewettigd op de dag van de gebeurtenis zelf.
Alle gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot een geldige
afwezigheid vind je terug in het algemeen schoolreglement.

School vroeger verlaten
Als je de school vroeger moet verlaten, dan geef je tenminste één week op voorhand
een briefje af op het secretariaat en verwittig je de leerkracht(en), wiens (wier)
lessen je hierdoor mist. In dit briefje staan je naam, de klas, de reden, de datum en
het uur. Het briefje moet door een ouder ondertekend worden.
Afspraken voor (tand)artsenbezoek of rijexamen plan je bij voorkeur buiten de
schooluren.

7.2 Wanneer ben je ongewettigd afwezig?
•
•

Je bent afwezig om andere redenen dan de lijst in het vorige punt.
Je gaf niet of te laat de juiste documenten aan de school.

De school houdt deze afwezigheden bij en zal je aanspreken als je ongewettigd
afwezig bent.
Blijf je te veel afwezig? Dan kan de school jou uitschrijven. Je krijgt dan geen
studiebewijs.
Ben je afwezig door persoonlijke problemen? Neem dan contact op met mevrouw
Van Rooy . In sommige situaties kunnen de afwezigheden uitzonderlijk gewettigd
worden.

7.3 Inhalen van toetsen, examens, stages ...
Ben je gewettigd afwezig tijdens examens, toetsen, stages of andere
evaluatiemomenten? Dan beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de
klassenraad of je deze moet inhalen.
Ben je ongewettigd afwezig tijdens examens, toetsen, stages of andere
evaluatiemomenten? Dan kan je een sanctie krijgen. Dit kan ook gevolgen hebben
voor de beslissing of je geslaagd bent op het einde van het schooljaar.
Door afwezigheid gemiste lessen moeten steeds zelfstandig en op eigen initiatief
bijgewerkt worden. Je mag steeds aan je leerkracht vragen om een bijles te plannen.
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Taken en toetsen zal je moeten inhalen en je schrijft deze inhaaltaken en –toetsen in
je agenda of digitale agenda. Bij het begin van het schooljaar maken de leerkrachten
hierover concrete afspraken met je. Je zorgt er eveneens voor dat je in orde bent
met wat de leerkracht heeft opgegeven voor de volgende les. De digitale agenda
kan je hierbij helpen. Ongewettigd gemiste lessen, taken en toetsen leiden tot een
nul.
Indien je afwezig was voor een langere periode neem je best contact op met de
leerlingenbegeleiding voor het plannen van al je inhaalwerk.
Stage, geïntegreerde proef en projecten
We rekenen erop dat je afwezigheden tijdens de stage, de geïntegreerde proef en
projecten probeert te vermijden. Het is in sommige gevallen immers erg moeilijk om
de gemiste ervaring in te halen. Verder zorg je ervoor dat je elke dag op tijd bent.
Indien je uitzonderlijk toch afwezig bent, kan dit enkel gewettigd worden met een
doktersattest. De procedure die je dient te volgen vind je in de stage-, GIP-bundel
of afspraken voor de onderzoekscompetentie.
Indien er met de directie wordt overeengekomen dat je niet hoeft deel te nemen aan
een activiteit, dien je op school aanwezig te zijn tijdens de gewone lesuren. De
school voorziet voor jou een alternatief parcours. Het kan zijn dat hier opdrachten of
taken aan verbonden zijn. Je zal immers moeten kunnen aantonen dat je dezelfde
doelen bereikt als je klasgenoten. Het niet uitvoeren van deze taken kan leiden tot
een ongunstige evaluatie. Thuisblijven wordt door de school beschouwd als een
onwettige afwezigheid, tenzij je een doktersattest hebt wegens ziekte.

8. Leefregels
In onze school hebben we de volgende leefregels:
- Kauwgom is verboden in heel de school, ook op de speelplaats.
- Je eet of drinkt niet in de lokalen, ook niet tijdens de studie. Om water te drinken of
een tussendoortje te eten, vraag je toestemming aan de leerkracht.
- Je hangt niet rond in de hal of in de gangen.
- Petjes, kappen of andere hoofddeksels zet je af in gans het gebouw.
- Je hangt je jas aan de kapstok. Je plaatst je boekentas en sporttassen op de
daarvoor voorziene plaats. Je blokkeert geen doorgangen.
- Je besteedt dagelijks aandacht aan je persoonlijke hygiëne.
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- Je draagt verzorgde en propere stadskledij.
- Je komt nooit in sportkledij naar school. Enkel tijdens je eigen examendagen is
sportkledij toegestaan.
- Na de trainingen neem je een douche.
- Op weg van en naar de school houd je je aan de verkeersregels.
- De lift op school is een dienstenlift. Hij mag alleen gebruikt worden door leerlingen
die om speciale redenen (blessure, enz.) de toelating van de directie of het
secretariaat hebben.
- Hoofdtelefoons en oortjes om muziek te luisteren zijn enkel toegelaten indien je
expliciet toestemming krijgt van je leerkracht.
- Je mag tijdens de les en in de studie geen gebruik maken van je Gsm of andere
elektronische apparatuur tenzij je expliciet toestemming krijgt van je leerkracht.
Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar school. De school is niet
verantwoordelijk als je zaken verliest of als ze beschadigd geraken.
De volgende zaken mogen nooit op school:
•

•

•

Er geldt een algemeen rookverbod in de school. Je mag niet roken in de
lokalen, op het schoolterrein of tijdens activiteiten van de school. Ook
elektronische sigaretten, shisha-pennen … zijn verboden op school of tijdens
schoolactiviteiten.
Drugs en alcohol op school zijn verboden. Je mag niet onder invloed van
drugs of alcohol naar school komen. Je mag geen drugs of alcohol bij je
hebben en je mag zeker geen drugs aan anderen geven of verkopen.
Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee
naar school te nemen. Het is ook verboden om een voorwerp binnen de
school als wapen te gebruiken.

De school controleert of iedereen de regels respecteert. Hou je je niet aan deze
regels? Dan kan de school je een sanctie geven.
Als je betrapt wordt met drugs of een wapen, verwittigt de school je ouders. Ze kan
ook de politie verwittigen.
Als een medewerker van de school vermoedt dat je drugs of een wapen bij je hebt,
kan hij of zij vragen dat je zelf je zakken en tassen leegmaakt. Wil je dit niet doen?
Dan kan de school je ouders en de politie verwittigen.
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9. Wat doet de school als je de leefregels
niet respecteert?
Als je leefregels niet respecteert, kan de school je een sanctie opleggen op basis van
het orde- en tuchtreglement. Het orde- en tuchtreglement is geldig op alle schoolse
activiteiten en in alle schoolse situaties(op school, tijdens je stage,
werkervaringsplaats…). Het geldt ook op weg naar school en naar huis.

9.1 Welke ordemaatregelen kan je krijgen?
Respecteer je de afspraken niet? Stoor je de goede werking van de school of de les?
Dan kan elke medewerker van de school je een ordemaatregel geven. De school zal
ook altijd je ouders informeren.
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

Je krijgt een plan voor begeleiding of extra maatregelen. De school spreekt
dit af met je ouders.
Je krijgt een waarschuwing of een speciale opdracht.
Je moet uit de klas omdat je de les stoort. Je gaat onmiddellijk naar het
secretariaat. .
Je krijgt een alternatieve taak.
Je moet nablijven op woensdagnamiddag of na de lesuren.
Je mag voor maximum 1 lesdag niet naar de les of de voorziene activiteit
komen. Je volgt in dat geval een andere activiteit op school.
Schade betalen: je ouders betalen de schade die jij hebt veroorzaakt.

Je ouders en jij moeten een ordemaatregel uitvoeren. Jullie kunnen niet in beroep
gaan.
Bij meermaals te laat komen zal er een sanctie volgen.

9.2 Welke tuchtmaatregelen kan je krijgen?
Bij zware of frequente overtredingen van de leefregels, kan je een tuchtmaatregel
krijgen. Alleen de directeur of de afgevaardigde van Stedelijk Onderwijs Antwerpen
kan een tuchtmaatregel geven.
Welke tuchtmaatregelen zijn mogelijk?
•
•

Tijdelijke uitsluiting: je mag de lessen en activiteiten van de klas niet
volgen voor een periode van 1 tot 15 opeenvolgende lesdagen.
Definitieve uitsluiting: je mag definitief niet meer naar de school komen.
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Bij een definitieve uitsluiting helpen de school en het CLB je zoeken naar een nieuwe
school. De school schrijft je uit nadat je in een nieuwe school bent ingeschreven. De
school kan je ook uitschrijven wanneer jij en je ouders niet genoeg moeite doen om
je in een nieuwe school in te schrijven (ten laatste 1 maand na de definitieve
uitsluiting). Ben je niet meer leerplichtig, dan schrijft de school je uit na 10 lesdagen.
Hoe neemt de school een tuchtmaatregel?
De school volgt hiervoor een procedure:
1. De directeur (of de afgevaardigde van Stedelijk Onderwijs Antwerpen)
beslist om een tuchtprocedure op te starten.
2. De directeur (of de afgevaardigde) informeert jou en je ouders schriftelijk
dat er een tuchtprocedure is opgestart. Hij nodigt jullie uit voor een gesprek.
Tussen de uitnodiging en het gesprek zitten minstens 3 werkdagen (dat wil
zeggen geen zaterdagen, zondagen en wettelijke of reglementaire
feestdagen).
3. De directeur (of de afgevaardigde) vraagt vóór het gesprek het advies van
de klassenraad. Hij verzamelt in het tuchtdossier alle informatie over wat er
is gebeurd.
4. Vóór het gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken of
een digitale kopie van het tuchtdossier vragen.
5. Tijdens het gesprek kunnen je ouders iemand meebrengen om hen te
ondersteunen.
6. 1 werkdag na het gesprek beslist de directeur (of de afgevaardigde) over de
tuchtmaatregel.
7. Je ouders krijgen de beslissing met uitleg schriftelijk.
8. Word je definitief uitgesloten? Dan brengt de directeur het CLB op de
hoogte.
Preventieve schorsing
De directeur (of de afgevaardigde) kan beslissen dat je tijdens de tuchtprocedure
niet naar de lessen of naar school mag komen. Je krijgt dan een preventieve
schorsing omdat:
•
•

er een onderzoek nodig is over de feiten; en
je aanwezigheid op school een gevaar is voor jezelf, voor medeleerlingen of
personeelsleden van de school.

De preventieve schorsing duurt maximaal 10 opeenvolgende lesdagen. Uitzonderlijk
kan de school de preventieve schorsing verlengen met maximaal 10 opeenvolgende
lesdagen.
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Opvang op school bij uitsluiting of preventieve schorsing?
Je mag niet naar school komen tijdens een uitsluiting of preventieve schorsing, tenzij
de school voor opvang zorgt. Je ouders kunnen ook zelf opvang vragen. De school
heeft het recht om deze aanvraag te weigeren. In die situatie zal ze je ouders laten
weten waarom ze dat doet.
De school mag voorwaarden opleggen aan de opvang. Ze beslist ook wat je moet
doen tijdens de opvang.
De school kan de opvang stopzetten. Als dat gebeurt, zal ze je ouders laten weten
waarom ze dat doet.

9.3 Wat als je ouders niet akkoord gaan met een
tuchtmaatregel?
Dan kunnen ze in beroep gaan bij de beroepscommissie.
Let op! Alleen tegen een definitieve uitsluiting is een beroep mogelijk.
Gaan je ouders (of jijzelf als je 18 bent of ouder) niet akkoord met de beslissing van
de school om je definitief uit te sluiten? Dan zijn er 2 manieren om in beroep te gaan
bij de beroepscommissie:
•

Je ouders sturen een aangetekende brief naar de voorzitter van de
beroepscommissie. Of ze geven de brief aan de beroepscommissie af en
vragen een bewijs van ontvangst.
Het adres is:
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Voorzitter van de beroepscommissie
Frankrijklei 71 - 73
2000 Antwerpen

•

Je ouders dienen beroep in via de website van Stedelijk Onderwijs
Antwerpen:
https://www.stedelijkonderwijs.be/content/beroep-indienen-tegen-uitsluiting

Let op! Je ouders moeten het beroep indienen binnen de 3 werkdagen nadat ze de
beslissing over de definitieve uitsluiting hebben gekregen. Als je ouders pas na deze
termijn een beroep indienen, kan de beroepscommissie het beroep niet bespreken.
In de beroepscommissie zitten interne en externe leden. De interne leden zijn:
•
•

de bedrijfsdirecteur van Stedelijk Onderwijs Antwerpen of zijn vervanger
een netwerkdirecteur secundair onderwijs.
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De externe leden zijn:
•
•

een medewerker van Onderwijsnetwerk Antwerpen
een oud-personeelslid van Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

De medewerker van Onderwijsnetwerk Antwerpen is de voorzitter van de
beroepscommissie. Een medewerker van CLB adviseert de beroepscommissie.
Hoe werkt de beroepscommissie?
De beroepscommissie werkt onafhankelijk en zal je klacht grondig onderzoeken:
•

•
•

•

•

•

Jij en je ouders krijgen een uitnodiging van de beroepscommissie voor een
gesprek. Jullie kunnen iemand meenemen naar dit gesprek om jullie te
ondersteunen.
Vóór het gesprek kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Binnen 8 werkdagen na ontvangst van het geldig beroep heeft de
beroepscommissie een gesprek met je ouders, jezelf en de school. Eindigt
de termijn van 8 werkdagen tussen 10 juli en 20 augustus, of tijdens een
schoolvakantie? Dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus of tot de
1ste week na de schoolvakantie.
De beroepscommissie onderzoekt eerst of het beroep ontvankelijk is. Als
het beroep ontvankelijk is, krijgen jij en je ouders de kans om te vertellen
waarom jullie niet akkoord gaan met de beslissing.
De beroepscommissie neemt samen een beslissing. Als er gestemd wordt,
heeft elk lid 1 stem. Bij een gelijk aantal stemmen, is de stem van de
voorzitter beslissend.
De voorzitter van de beroepscommissie (of zijn afgevaardigde) stuurt ten
laatste 5 werkdagen na de zitting een aangetekende brief naar je ouders
en de school met de beslissing en motivering.

De definitieve uitsluiting blijft gelden terwijl de beroepscommissie jullie beroep
behandelt.

10. Begeleiding
10.1 Onze visie op begeleiding
De school zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving voor jou om
in te leren. Ze helpt je bij:
•

je onderwijsloopbaan: je leert wat het beste bij jou past op het vlak van
leren, leven en werken.
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•
•

•

leren en studeren: je leert hoe je het beste studeert, wat je talenten zijn
en hoe je die maximaal kan ontwikkelen.
je welbevinden: om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je je goed
voelt en dat je een goed contact hebt met andere leerlingen en
personeelsleden van de school.
je gezondheid: de school volgt je groei en ontwikkeling op. Ze informeert
jou en je ouders als er risico’s of problemen zijn.

Vlotten je studies niet zo best, krijg je veel aantekeningen van leerkrachten, word je
gepest, is er thuis iets aan de hand waardoor je met je gedachten elders zit, …? Dan
zijn er veel mensen die voor je klaar staan.
Indien je problemen ondervindt bij een vak, is de vakleerkracht je eerste
aanspreekpunt. We willen op school de dialoog tussen leerkracht en leerling
aanmoedigen. Wanneer dit niet lukt of wanneer je kampt met andere problemen, zijn
er nog heel wat mogelijkheden.
Jouw klas heeft een klassenleraar. Je kunt de klassenleraar contacteren als je wilt
praten over je studies, over je klas of over je persoonlijke situatie. Een goed gesprek
kan veel oplossen.
In de klassenraad zitten alle leraren die les geven aan je klasgroep. Zij overleggen
met elkaar en volgen je studie op. Tijdens het schooljaar informeert de klassenraad
jou en je ouders over je studies en je gedrag. De klassenraad kan ook beslissen dat
je een aangepaste begeleiding krijgt.

10.2 Ons taalbeleid
Screening van de onderwijstaal
Begin je voor het eerst in het voltijds gewoon secundair onderwijs, dan onderzoekt
de school hoe goed je de onderwijstaal (het Nederlands)kent. De school doet dit om
te weten of je extra hulp voor Nederlandsnodig hebt. Start je als anderstalige
nieuwkomer in de onthaalklas (OKAN), dan krijg je altijd extra hulp voor taal en is dit
onderzoek niet nodig.
Extra taallessen Nederlands
Als je nog niet genoeg Nederlands kent, dan kan de klassenraad extra lessen voor
jou organiseren. Het gaat om maximum 3 uur per week. Je bent verplicht om deze
extra taallessen te volgen.

10.3 Hulp bij het leren en studeren
De school helpt je bij het leren en studeren.
p. 30

2020-2021
Wat doet de school voor jou:
De verantwoordelijken voor de leerlingenbegeleiding op school zijn mevrouw Lotry
voor de 1stegraad en de 2degraad en mevrouw de Vries voor de 3degraad. In
samenwerking met het CLB draagt de leerlingenbegeleiding zorg voor leerlingen die
het om welke reden dan ook iets moeilijker hebben.
Je kan op school bij de leerlingenbegeleiding terecht voor
•
•
•
•
•
•

socio-emotionele begeleiding,
leerstoornissen (mevr. Lotry),
studieplanning, planning bij langdurige afwezigheid,
leren leren
studiekeuze en leerloopbaanbegeleiding de opvolging van sancties en
begeleidingsvoorstellen,
contact met het CLB.

Wat verwacht de school van jou:
•
•
•
•
•
•
•

Je let op tijdens de gewone lessen en werkt actief mee.
Je leert je lessen en maakt alle taken en toetsen.
Je bent steeds aanwezig op de afgesproken bijles
Je komt voorbereid naar de bijles en je hebt je eigen map/cursusmateriaal
bij.
Je werk actief mee aan je vorderingen.
Indien je je niet aan de afspraken houdt, kan de school remediëring
weigeren.
Na een stage schrijf je al de gemiste leerstof zo snel mogelijk bij en plan je
gemiste taken en/of toetsen.

Als er omstandigheden zijn waardoor het leren moeilijker gaat, kan de klassenraad
beslissen om je lesprogramma tijdelijk aan te passen met een flexibel traject. De
klassenraad zal dit met jou en je ouders bespreken.
Heb je nog vragen of zit je met een probleem? Laat dit dan weten aan je klastitularis,
de leerlingbegeleider of mevrouw Van Rooy . Je kunt ook het CLB-anker van de
school contacteren.

10.4 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
De school werkt samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Antwerpen.
Wat doet het CLB?
p. 31

2020-2021
In een CLB werken dokters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
psychologen, pedagogen, intercultureel bemiddelaars… Samen met de school
zorgen deze mensen ervoor dat jij je zo goed mogelijk voelt op school en dat je je
kennis, talenten en vaardigheden kan ontwikkelen.
Het CLB geeft je informatie en hulp over:
•
•
•
•

leren en studeren: bijvoorbeeld onderzoek en begeleiding bij
leerproblemen, studiemoeilijkheden, faalangst, motivatie…
preventieve gezondheidszorg: bijvoorbeeld medische onderzoeken,
vaccinaties, stimuleren van een gezonde levensstijl …
psychisch en sociaal functioneren: bijvoorbeeld als je problemen hebt
met je klasgenoten of thuis, als je vragen hebt over pesten …
je onderwijsloopbaan: bijvoorbeeld vragen over studie- en
beroepsmogelijkheden, moeilijkheden met kiezen ….

Je kunt het CLB ook contacteren als je andere vragen hebt: bijvoorbeeld over
slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, angst om naar school te gaan,
problemen met schrijfmotoriek, spijbelen, seksualiteit … Jijzelf, je ouders of de
school kunnen de hulp van het CLB vragen. Hulp van het CLB is gratis. Soms zal het
CLB je naar andere diensten doorverwijzen die je beter kunnen helpen.
De medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim. Informatie die je aan hen
geeft, mogen ze alleen verder vertellen als jij daarmee akkoord gaat.
Als je ouder bent dan 12 jaar, en je kan zelf beoordelen wat belangrijk is voor jou,
beslis je zelf of je de begeleiding van het CLB wilt. Als je jonger bent dan 12 jaar, dan
doen jouw ouders dat. Medische begeleiding en begeleiding als je spijbelt zijn
verplicht.
Hoe kan je het CLB contacteren?
Je kan het CLB via de school contacteren. Of je kan het CLB rechtstreeks
contacteren. Twijfel niet om een afspraak te maken:
Biekorfstraat 72, 2060 Antwerpen
03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be
Het CLB is elke werkdag open van 8:30 tot 16:30.
Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17:00 en 21:00 en op
woensdagnamiddag tussen 14:00 en 21:00 via www.clbchat.be.
De CLBch@t is ook open in vakantieperiodes:
p. 32

2020-2021
•
•
•

Tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie
In de kerstvakantie, maar niet van 23 december tot en met 1 januari
In de zomervakantie, maar niet van 15 juli tot en met 15 augustus

Het CLB is gesloten:
•
•
•

tijdens de kerstvakantie, behalve op 21 en 22 december
tijdens de paasvakantie
tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus

Kijk op de website www.stedelijkonderwijs.be/clb voor meer informatie.
Wat staat er in jouw CLB-dossier?
In het CLB-dossier staat een overzicht van alle acties die we hebben ondernomen. Jij
en je ouders mogen samen met een CLB- medewerker je dossier inkijken. Je mag
niet inkijken wat iemand anders in vertrouwen aan de CLB-medewerker heeft
gezegd, wat is opgesteld voor gerechtelijke overheden, wat niet met jou te maken
heeft …
Als je van school verandert, geeft het CLB je dossier door aan het nieuwe CLB. Willen
jij of je ouders dit niet? Dan informeer je het CLB binnen de 10 dagen na je
inschrijving in de nieuwe school.Het CLB is verplicht om deze gegevens aan het
nieuwe CLB te geven, ook als je niet akkoord gaat:
•
•
•
•
•
•
•

identiteit: naam, adres…
verplichte medisch onderzoeken
medische onderzoeken voor de nazorg
vaccinaties
problemen met leerplicht
verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
gemotiveerd verslag

Het CLB gebruikt deze gegevens om je te begeleiden. Het CLB geeft normaal geen
gegevens over je door aan anderen. Uitzonderlijk zal ze dat wel doen, bijvoorbeeld
als dat wettelijk verplicht is, of als jij akkoord gaat.
Het CLB bewaart jouw dossier tot je 25 jaar bent geworden, met een minimum van
10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie in het secundair onderwijs.
Wat doe je als je niet tevreden bent over het CLB?
Heb je een melding of klacht over het CLB? Contacteer dan het vraag- en meldpunt
van Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
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11. Hoe evalueren we jou?
11.1 Evaluatie tijdens het schooljaar
Dagelijks werk
•

Toetsen, taken e.d.
Jij en je ouders kunnen tijdens het schooljaar de cijfers van je toetsen, taken,
e.d. opvolgen via de puntenboek in Smartschool.
De punten voor dagelijks werk omvatten de beoordeling van je oefeningen in
de klas, je persoonlijk werk, de resultaten van je toetsen, je leerhouding, je
inspanning tijdens de lessen, je medewerking aan opdrachten, groepswerk,
e.d. Houd er rekening mee dat toetsen kunnen worden afgenomen over de
leerstof van de vorige les en zeker over grotere leerstofgehelen.
Alle leerkrachten toetsen regelmatig hun leerstof. Voor een vak met minimum
drie uur per week zijn er verschillende evaluatiemomenten. Er is altijd een
toets die over een groter geheel van de leerstof gaat. Voor een vak met
minder dan drie uur per week is er (afhankelijk van de tijdsdruk) mogelijk
slechts één enkel evaluatiemoment. In dat geval is de toets aangekondigd én
gaat hij over een groter geheel van de leerstof. Alle leerkrachten toetsen hun
leerstof representatief.
Na correctie mag je steeds je toetsen inkijken. Voor sommige vakken bewaar
jezelf je toetsen voor andere vakken bewaart de leerkracht je toetsen. In het
begin van het schooljaar bespreken de leerkrachten hun afspraken.

•

Attituden
Ook attituden (houdingen) zijn belangrijk bij de beoordeling. Bepaalde
attituden die eigen zijn aan het studierichtingsprofiel, kunnen zelfs aangeven
dat je niet over de juiste persoonlijkheids-kenmerken beschikt voor een
bepaalde opleiding.
Deze ‘vakattituden’ verschillen per vak en komen niet noodzakelijk of niet
allemaal elke rapportperiode aan bod. De vakleerkracht brengt je aan het
begin van een periode op de hoogte welke geëvalueerd worden en in welke
verhouding tot de rest van je punten voor dagelijks werk.

•

Onderzoekscompetentie en GIP
In de derde graad schenkt de school extra aandacht aan de
onderzoekscompetentie in ASO en de GIP in TSO en BSO. Leerlingen leren zich
te oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te
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•
verzamelen, te ordenen en te bewerken. Zij bereiden ook een
onderzoeksopdracht voor, voeren die uit en evalueren die. De
onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren ze en confronteren deze met
andere standpunten.
De betrokken vakleerkracht zal je hierover voldoende inlichten.
•

Gespreide evaluatie

Voor sommige vakken is er enkel gespreide evaluatie. De leerkrachten van dit vak
delen in het begin van het schooljaar mee hoe dit in zijn werk gaat.
Examens
Via examens meten we je bekwaamheid om grotere leerstofgehelen te verwerken.
Een overzicht van de leerstof voor het examen en de examenplanning krijg je ten
laatste drie weken voor aanvang van de examenreeks. De examenleerstof bespreekt
de leerkracht met je.
De school organiseert in december en juni examens. Voor de vakken wiskunde,
Nederlands en Frans worden in de 1stegraad ook met Pasen examens georganiseerd.
In de 2deen 3degraad is er met Pasen een examen voor wiskunde.
Indien je tijdens de examens deelneemt aan wedstrijden of stages, zal er een
aangepaste examenplanning worden opgemaakt. Je wordt nog wel een ganse dag,
volgens je lessenrooster, op school verwacht. Je zal voor, na of tijdens je lessen de
examens maken.

Op het einde van het schooljaar
De deliberatie
Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad éénmalig
over het geslaagd of niet geslaagd zijn voor het geheel van de vorming.Die
eindbeslissing is het resultaat van alle evaluaties sinds 1 september en van alle
besprekingen, acties en aangereikte hulpmiddelen die de begeleidende
klassenraad en de leerkrachten, samen met andere betrokkenen, in de loop van
het schooljaar aan jou hebben voorgesteld en/of uitgevoerd.
In de studiebekrachtiging wordt beslist over het oriënteringsattest en/of de
studiebewijzen.
De delibererende klassenraad vormt een globaal beeld van je kennen, kunnen en
attituden.
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Hij hanteert volgende deliberatiecriteria om te beslissen of je een volgend leerjaar
aankan.
•
•
•
•
•
•
•

Beschik je over voldoende kennis, vaardigheden en attituden om een
volgend leerjaar aan te kunnen?
Zijn de tekorten groot of klein?
Liggen de tekorten verspreid of geconcentreerd?
Scoor je goed voor de vakken die eigen zijn aan je studiegebied?
Hoe evolueert je rapport?
Ben je ingegaan op de suggesties van de begeleidende klassenraden en
wat was daarvan het resultaat?
Heb je remediëring gevraagd en opgevolgd?

Hou er rekening mee dat deze punten voor dagelijks werk op het einde van het
schooljaar niet noodzakelijk het gemiddelde zijn van de punten op het rapport DW:
het aantal toetsen of het gewicht van de toetsen onderling kan verschillend zijn.
Samenstelling van de delibererende klassenraad
De directeur (of zijn afgevaardigde) zit de klassenraad voor. Vaste leden zijn alle
leerkrachten die aan jou het voorbije schooljaar les gaven.
Een aantal leden kan toegevoegd worden:
•

•

•

een CLB-medewerker: het CLB heeft het recht om besprekingen en overleg
over de leerlingen bij te wonen. In de regel is een CLB-medewerker
aanwezig op de deliberatie, zodat vanuit die hoek ook nuttige
ophelderingen kunnen gegeven worden.
leerlingbegeleider, afgevaardigde van de federatie: zij kunnen een nuttige
bijdrage leveren aan het deliberatieproces indien zij nauw betrokken waren
bij de vorderingen en de evaluatie van de vorderingen van de leerling.
een secretariaatsmedewerker die administratief ondersteunt.

Bevoegdheid van de delibererende klassenraad
Enkel de delibererende klassenraad beslist over het al dan niet slagen van een
leerling. Er wordt meestal in consensus beslist maar indien nodig wordt er gestemd.
Bij staking van stemmen geeft de voorzitter de doorslag.
Drie mogelijke attesteringen:
•
•

A-attest: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en wordt toegelaten tot
het volgende leerjaar
B-attest: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en wordt toegelaten tot

p. 36

2020-2021
•

•

een volgend leerjaar, behalve in bepaalde onderwijsvormen of basisopties
of studierichtingen. Die beperkingen worden uitgedrukt in de clausulering.
Wie een B-attest krijgt heeft ook de mogelijkheid om te kiezen het jaar over
te zitten. Het advies van de delibererende klassenraad is daarbij van groot
belang.
C-attest: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Je bent verplicht
het jaar over te zitten, evenwel niet noodzakelijk in dezelfde richting. Het is
belangrijk ook hier rekening te houden met het advies van de delibererende
klassenraad.

Op het einde van een graad of een eindleerjaar kunnen deliberatiebeslissingen
leiden tot het uitreiken van getuigschriften, studiegetuigschriften of
diploma’s.
De delibererende klassenraad heeft motiveringsplicht: in het rapport wordt het
toekennen van een B- of C-attest steeds gemotiveerd.
Een eindbeslissing is bindend, maar jij en/of je ouders kunnen beroep aantekenen.
Vakantietaken
Als je geslaagd bent (met A- of B-attest) kan de delibererende klassenraad van
oordeel zijn dat het goed is om een onderdeel van de leerstof van een bepaald vak
(of vakken) gedurende de vakantie uit te diepen om met meer slaagkansen het
volgend leerjaar aan te vatten. De betrokken leerkracht evalueert de vakantietaak
en bespreekt de resultaten met de leerling.
Advies
Wanneer je een leerjaar met vrucht beëindigt, betekent dat nog niet dat de
klassenraad van oordeel is dat je alle studierichtingen aan kan of integendeel juist
wel. De delibererende klassenraad zal dan ook een advies formuleren, zeker telkens
als er een keuze moet gebeuren.
Zeker in het geval van B- en C-attesten is het advies van de klassenraad erg
belangrijk. Zij kennen jouw mogelijkheden en capaciteiten en formuleren een
gegrond advies.
De aanwezigheid van het CLB is hierbij van bijzonder belang en het advies kadert in
de leerloopbaanbegeleiding waar elke school van het Stedelijk Lyceum in investeert.
Het advies is een gefundeerde mening van de klassenraad en er dient dus rekening
mee te worden gehouden.
Uitgestelde beslissing
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De delibererende klassenraad kan in sommige gevallen ook een attest
regelmatige lesbijwoning (ARL) uitreiken indien je op het einde van het eerste,
derde of vijfde leerjaar zwakke of onvoldoende resultaten behaalt voor enkele
vakken.
Deze ARL is een uitgestelde beslissing, enkel mogelijk op het einde van het
eerste leerjaar van elke graad. Je mag dan overgaan naar het volgende leerjaar mits
je een begeleidingsplan volgt voor de betrokken vakken. Indien jekan aantonen
tijdens of op het einde van het begeleidingsplan dat de tekorten zijn weggewerkt,
kan de delibererende klassenraad alsnog een A-attest toekennen voor het vorige
schooljaar. Indien blijkt dat je het begeleidingsplan niet volgt of de tekorten niet
weggewerkt zijn kan op de einddeliberatie een B- of een C-attest toegekend worden
voor het lopende schooljaar. Je ontvangt dan wel een A-attest voor het vorige
schooljaar.
Ook wanneer de delibererende klassenraad vindt dat hij over onvoldoende gegevens
beschikt om tot een beslissing te komen (door ziekte van de leerling, heirkracht …),
kan de eindbeslissing uitgesteld worden. Je zal dan bijkomende proeven moeten
afleggen. De data waarop de bijkomende proeven afgelegd worden, vind je in de
jaarkalender én op het rapport, en kunnen niet verplaatst worden.
Na de bijkomende proeven komt de voltallige klassenraad opnieuw samen om te
beraadslagen over de resultaten van de proeven, binnen de globale situatie,
rekening houdend met al de resultaten en gegevens die reeds einde juni voorlagen.
Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een
beslissing te nemen.
Inzagerecht
Jij en je ouders hebben steeds het recht op inzage in jouw documenten
(leerlingendossier, proeven, toetsen, notulen van de klassenraad). Je maakt hiervoor
een afspraak met de directie.

11.2 Rapporten
Je krijgt tijdens het schooljaar op de volgende momenten een rapport:
Op de jaarplanning in Smartschool vindt u de datum van elk rapport.
In deze rapporten vind je je resultaten van de voorbije periode terug. Heb je vragen
bij je rapport? Contacteer dan je klastitularis .
Dagelijks werk en examens
Het rapport is een schriftelijk verslag van de resultaten van je toetsen en je
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examens. Zo kunnen je ouders je werkzaamheden op school volgen, evalueren,
bijsturen en belonen. De vakleerkrachten en de klassenleraar kunnen via het rapport
ook een kwalitatieve beoordeling geven van je studiehouding en medewerking
tijdens de lessen. De klastitularis overhandigt je dit rapport op de data die vermeld
staan in de jaarkalender. Je laat het telkens door (minstens) één van je ouders
ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klastitularis.
Er zijn vijf rapporten per schooljaar: drie rapporten voor het dagelijks werk (DW) en
twee voor het examen (EX). De data zijn terug te vinden in de jaarplanning op
Smartschool.
Wanneer er voor een vak onvoldoende evaluatiegegevens zijn, is het mogelijk dat er
voor dat vak geen cijfer op het rapport staat.
De quotering gebeurt steeds op 10 punten voor dagelijks werk en 100 punten voor
examens.
Weging van de rapporten
Graad

Afdeling

Dagelijks Werk

Examen

50%: 15 - 15 - 20

50%: 20 - 30

ASO

40%: 10 - 15 - 15

60%: 20 - 40

TSO

45%: 15 - 15 - 15

55%: 25 - 30

BSO

60%: 20 - 20 - 20

40%: 20 - 20

ASO

30%: 5 - 12, 5 12, 5

70%: 25 - 45

TSO

40%: 10 - 15 - 15

60%: 20 - 40

BSO

50%: 15 - 15 - 20

50%: 20 - 30

1ste graad
2de graad

3de graad

11.3 Op het einde van het schooljaar
De klassenraad komt op het einde van het schooljaar samen om het voorbije jaar te
bespreken.
Wie zit in die klassenraad?
•
•
•

alle leraren van wie je les krijgt
de voorzitter: de directeur of zijn afgevaardigde
andere personen: de medewerker van het CLB, de leerlingenbegeleider... Zij
geven alleen advies. Ze beslissen niet mee of je slaagt.

Wat doet de klassenraad?
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De klassenraad geeft advies over:
•
•
•
•

de studierichting voor het volgende schooljaar
de manier waarop je studeert
vakken, vaardigheden en attitudes waaraan je extra aandacht moet geven
(in sommige studierichtingen) of je klaar bent voor een opleiding in duaal
leren

De klassenraad heeft jou een heel schooljaar gevolgd. Het advies van de
klassenraad is belangrijk voor jou.
De klassenraad beslist of je slaagt of niet slaagt op het einde van het leerjaar:
•
•
•

Je krijgt een oriënteringsattest A: je mag dan naar het volgende jaar.
Je krijgt een oriënteringsattest B: je mag dan naar het volgende jaar,
maar niet in elke studierichting.
Je krijgt een oriënteringsattest C: je mag niet naar het volgende jaar of
krijgt geen eindstudiebewijs.

Let op! Krijg je in het 1ste leerjaar van de eerste graad een oriënteringsattest A?
Dan kan de klassenraad toch 1 of meer opties of pakketten uit het volgende leerjaar
uitsluiten. Hij kan ook beslissen dat je in het volgende leerjaar nog tekorten moet
inhalen.
Zit je in het 1ste leerjaar van de graad en heb je tekorten op het einde van het jaar?
Dan kan de klassenraad je een attest van regelmatige lesbijwoning (ARL)
geven. Je mag dan naar het 2de leerjaar van de graad, maar je moet ook je tekorten
uit het 1ste leerjaar ophalen. De school zal je daarvoor tijdens het schooljaar
opdrachten geven. Op het einde van het 2de leerjaar van de graad geeft de
klassenraad een oriënteringsattest voor het 1ste en voor het 2de leerjaar. Verander
je tijdens het 2de leerjaar van school? Dan krijg je mogelijk op dat moment een
oriënteringsattest voor het 1ste leerjaar van de graad.
Hoe beslist de klassenraad of je slaagt?
De klassenraad houdt rekening met:
•
•
•
•

je resultaten tijdens het schooljaar en op je examens
hoe je resultaten evolueren tijdens het schooljaar: worden ze beter, slechter
of blijven ze hetzelfde?
de resultaten van de stages (als je een stage deed)
de resultaten van de geïntegreerde proef (gip) (als je die maakte)

Wanneer beslist de klassenraad of je slaagt?
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De klassenraad beslist eind juni of je slaagt. Als er op dat moment niet genoeg
informatie is, kan de klassenraad je bijkomende proeven, taken of inhaalstages
geven. De klassenraad neemt dan ten laatste bij de start van het nieuwe schooljaar
een beslissing.
Je krijgt op het einde van het schooljaar een eindrapport met daarin de beslissing
van de klassenraad, de redenen voor die beslissing en een advies voor het volgende
schooljaar.

11.4 Niet akkoord met de eindbeslissing?
Gesprek met de directeur
Gaan je ouders (of jijzelf als je 18 bent of ouder) niet akkoord met een
oriënteringsattest B of C? Dan kunnen ze een gesprek vragen met de directeur (of
zijn afgevaardigde). Ze moeten deze vraag stellen binnen de 3 werkdagen nadat je
je eindrapport hebt gekregen (dat wil zeggen geen zaterdagen, zondagen en
wettelijke of reglementaire feestdagen).
Let op! Als je ouders pas na deze termijn een gesprek vragen, kan de directeur niet
op deze vraag ingaan.
Tijdens het gesprek legt de directeur (of zijn afgevaardigde) de beslissing uit. Je
ouders kunnen vertellen waarom ze niet akkoord gaan met de beslissing.
Na het gesprek beslist de directeur (of zijn afgevaardigde) of de klassenraad wel of
niet opnieuw samenkomt. Jullie krijgen het resultaat van dit gesprek schriftelijk. Als
er een nieuwe klassenraad is, krijgen je ouders de beslissing van deze klassenraad
schriftelijk.
Beroepscommissie
Gaan je ouders (of jijzelf als je 18 bent of ouder) niet akkoord met:
•
•

de beslissing om de klassenraad niet samen te roepen,
of met de nieuwe beslissing van de klassenraad?

Dan kunnen ze een beroep indienen bij de beroepscommissie. Ze moeten dit doen
binnen de 3 werkdagen nadat ze het verslag van het gesprek, of de nieuwe
beslissing van de klassenraad hebben gekregen.
Let op! Als je ouders pas na deze termijn een beroep indienen, kan de
beroepscommissie het beroep niet bespreken.
•

Je ouders kunnen op 2 manieren in beroep gaan:
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•

•

Ze vullen meteen na het gesprek het formulier in samen met de directeur of
zijn afgevaardigde. De school bezorgt het formulier aan de
beroepscommissie.
Je ouders bezorgen zelf het beroep op tijd aan de beroepscommissie:
Met een aangetekende brief naar:
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Beroepscommissie evaluatie
Frankrijklei 71 - 73
2000 Antwerpen
Met het online beroepsformulier op de website van Stedelijk Onderwijs
Antwerpen (via 'Contact').

In de beroepscommissie zitten interne en externe leden. De interne leden zijn:
•
•

een netwerkdirecteur secundair onderwijs
de voorzitter van de klassenraad of zijn vervanger.

De externe leden zijn:
•
•

een netwerkdirecteur van een ander onderwijsniveau
een medewerker van Onderwijsnetwerk Antwerpen.

De medewerker van Onderwijsnetwerk Antwerpen is de voorzitter van de
beroepscommissie. Een medewerker van CLB adviseert de beroepscommissie.
De beroepscommissie werkt onafhankelijk en zal de klacht grondig onderzoeken:
•

•

•

•

Jij en je ouders krijgen een uitnodiging van de beroepscommissie voor een
gesprek. Jullie kunnen iemand meenemen naar dit gesprek om jullie te
ondersteunen..
De beroepscommissie onderzoekt eerst of het beroep ontvankelijk (geldig)
is. Als het beroep ontvankelijk is, krijgen jij en je ouders de kans om te
vertellen waarom jullie niet akkoord gaan met de beslissing.
De beroepscommissie neemt samen een beslissing. Als er gestemd wordt,
heeft elk lid 1 stem. Bij een gelijk aantal stemmen, is de stem van de
voorzitter beslissend.
Je ouders krijgen de beslissing van de beroepscommissie met een
aangetekende brief. De beslissing wordt ten laatste op 15 september
verstuurd.

12. Smartschool
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De school werkt met het programma Smartschool. Jij en je ouders
krijgen bij de start van het schooljaar alle informatie om Smartschool
te gebruiken.
De school gebruikt Smartschool voor:
communicatie met ouders en leerlingen
Wat verwachten we van jou?
•
•
•

Kijk elke dag of je nieuwe berichten hebt.
Hou je paswoord geheim. Geef het nooit aan anderen.
Probeer nooit in te loggen met iemand anders zijn paswoord

Op school werken we met het digitale leerplatform Smartschool. Bij het begin van
het schooljaar ontvangen jij en je ouders je individuele logingegevens. Tijdens de
eerste schoolweken leer je gaandeweg werken met de verschillende toepassingen
en hoor je van je leerkrachten wat je voor elk vak op Smartschool terug kan vinden.
Je bent verplicht om dagelijks je smartschoolaccount te gebruiken om je berichten te
lezen en agenda te raadplegen, …
Je ouders worden via een brief en op de infoavond in september geïnformeerd over
de werking van Smartschool. Op de infoavond en tijdens het oudercontact is er
eveneens de gelegenheid om hulp te vragen bij onze
Smartschoolverantwoordelijke.Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk ouders
hun weg vinden op het smartschoolplatform.
We verwachten dat je ouders tenminste eenmaal per week de bewegingen in
Smartschool opvolgen.
Waarvoor kunnen je ouders Smartschool gebruiken?
•
•
•
•
•
•

Opvolgen van je schoolwerk via de digitale agenda. Lesonderwerpen en
opgegeven taken en toetsen staan hierin vermeld.
Raadplegen van de jaarkalender. Hierin zijn onder andere de
examenperiodes en verlofdagen opgenomen.
De resultaten van taken, toetsen, … worden gepubliceerd.
Na elke rapportperiode is er ook een digitaal rapport beschikbaar.
Informatie ontvangen via documenten op intradesk.
Raadplegen van meldingen gerapporteerd via het leerlingvolgsysteem.

Smartschoolaccounts zijn privé. Misbruik, onrechtmatig inloggen en pogingen
hiertoe zijn een schending van de privacy en beschouwen we op school als ernstige
overtredingen. Je schaadt hier immers het vertrouwen mee dat we als schoolteam in
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jou stellen. Alle inbreuken zullen dan ook gesanctioneerd worden. Indien je het
vertrouwen van de school beschaamd hebt, kan een tuchtprocedure ingezet worden
met mogelijk een definitieve uitsluiting tot gevolg.

13. Inspraak op school
Jij en je ouders mogen je mening geven over de werking van de school. Je mag altijd
zelf de school contacteren met vragen, ideeën of suggesties. Daarnaast zijn er ook
vergaderingen waarop de school in gesprek gaat met leerlingen, ouders en
personeelsleden van de school.
In de schoolraad zitten ouders, leraren, leerlingen en mensen uit de omgeving die
zich betrokken voelen bij de school. De schoolraad bespreekt verschillende thema's
die belangrijk zijn voor de werking van de school. De schoolraad komt een aantal
keer per jaar samen.
De schoolraad heeft recht op overleg met de directie en Stedelijk Onderwijs
Antwerpen. Ze mag informatie opvragen en advies geven. De schoolraad zal de
leerlingen, ouders en personeelsleden van de school informeren over haar
activiteiten en standpunten.
Op school vinden we de mening van leerlingen erg belangrijk. De leerlingen kunnen
op een adviserende manier participeren in het schoolbeleid. Hiervoor organiseren we
een aantal initiatieven.
Willen je ouders graag deel uitmaken van de ouderraad of willen ze een agendapunt
doorgeven voor een volgende vergadering? Dan kunnen ze contact opnemen met
het secretariaat.

14. Medisch
14.1 Aangepast onderwijs om medische redenen
Kan je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof voor een lange
periode geen les op school volgen? Dan kan je onder bepaalde
voorwaarden:
•
•

tijdelijk les aan huis krijgen;
van thuis uit de lessen volgen via een internetverbinding (Bednet).

Vraag aan de school meer info over de voorwaarden van tijdelijk onderwijs aan huis
of Bednet. De school zal jou en je ouders op deze mogelijkheden wijzen wanneer je
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aan de voorwaarden voldoet.
Kan je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet alle lessen volgen?
Dan kan de school
•
•

vervangende opdrachten geven.
het lesprogramma spreiden van 1 jaar over 2 schooljaren, of van 2 jaren
over 3 schooljaren.

De school beslist welke opdrachten je moet maken en hoe ze jou zal evalueren.

14.2 Behandelingen en revalidatie op school
Medische behandelingen en revalidatie zijn op school toegelaten onder de volgende
voorwaarden:
•
•
•
•
•

Er is een akkoord tussen jou, je ouders, de school en de persoon die je
verzorgt.
Behandelingen kunnen alleen na overleg met de directeur.
Je ouders betalen de kosten van de behandeling.
Je ouders kiezen wie de behandelingen geeft.
De revalidatie en medische behandelingen duren maximaal 150 minuten
per week, verplaatsingen inbegrepen.

14.3 Medicatie op school
De school kan niet zomaar medicijnen aan je geven:
•

•

Word je ziek op school? Dan zal de school eerst proberen telefoneren
naar je ouders of een andere contactpersoon. Kan de school niemand
bereiken en is de situatie dringend? Dan zal ze een dokter of de
hulpdiensten verwittigen.
Moet je tijdens de schooluren medicijnen innemen? Geef dan eerst
aan de school een medisch attest waarin je dokter alle informatie zet die de
school moet weten. Daarna zal de school samen met het CLB beslissen of ze
de medicijnen zal geven. Als de school beslist dat ze geen medicijnen geeft,
zal ze je ouders contacteren en samen met hen een oplossing zoeken.

14.4 Voedselveiligheid
Volg je een opleiding waarin je voedsel verwerkt? En bestaat de kans dat je
medische toestand een effect heeft op de veiligheid van dat voedsel? Informeer dan
meteen de school!
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De school zal kijken of je nog altijd alle onderdelen van je opleiding kan volgen. Ze
kan ook je stageplaats of werkgever informeren. De directie en personeelsleden van
de school zullen discreet omgaan met deze informatie.

15. Privacy op school
Stedelijk Onderwijs Antwerpen respecteert de regelgeving over
privacy.

15.1 Wat doet de school met je gegevens?
De school bewaart gegevens over jou in een dossier. Het gaat om:
•
•

•

Gegevens die we nodig hebben om je te kunnen inschrijven en je
inschrijving verder op te volgen.
Extra gegevens die we van jou en je ouders krijgen om je te begeleiden.
Jullie gaven hiervoor de toestemming. Jullie kunnen deze toestemming
annuleren.
Gegevens die leraren en andere personeelsleden in je dossier schrijven over
je leerevolutie, onderwijsbehoeften, begeleidingsvoorstellen, gedrag op
school …

Jij en je ouders mogen deze gegevens altijd opvragen en laten verbeteren als dat
nodig is. Je kan van deze gegevens ook een kopie nemen. Je mag ook vragen wat de
bron is van deze gegevens, waarvoor de school ze nodig heeft en hoe lang de school
ze bewaart. Heb je hierover vragen? Contacteer dan de directeur.
Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebruikt de Selectielijst voor Vlaamse
gemeentearchieven voor het bepalen van bewaartermijnen.
Als je van school verandert, geeft de school gegevens over jou door aan de nieuwe
school:
•

•

de school is verplicht om sommige gegevens door te geven aan de nieuwe
school, bv. een gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs
de school geeft gegevens door die de nieuwe school helpen om jou goed te
begeleiden. Als je ouders niet willen dat de school deze gegevens doorgeeft,
moeten ze dit melden als ze je uitschrijven uit de school.

De school zal nooit gegevens doorgeven aan je nieuwe school over je gedrag op
school of over eventuele straffen voor je gedrag.
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De school geeft normaal geen gegevens over je door aan anderen. Uitzonderlijk zal
ze dat wel doen, bijvoorbeeld als dat wettelijk verplicht is, of als je ouders akkoord
gaan (of jij zelf als je 18 bent of ouder).
Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft Bavo Van den Heuvel aangewezen als
functionaris voor gegevensbescherming. Je kunt hem en zijn medewerkers bereiken
via informatieveiligheid@so.antwerpen.be.
Ga je niet akkoord met de manier waarop de school of Stedelijk Onderwijs
Antwerpen met je gegevens omgaan? Dan kan je dit melden bij het vraag- en
meldpunt of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

15.2 Beeld- en geluidsopnames van leerlingen
Stedelijk Onderwijs Antwerpen kan beelden en geluidsopnames van leerlingen
gebruiken voor brochures, folders, de website, het profiel op sociale media, filmpjes
...
Er zijn 2 soorten opnames:
•

•

Gerichte opnames: dit zijn opnames waarop je een leerling duidelijk kan
herkennen of waarop een leerling poseert. Voorbeelden zijn de klasfoto of
een individuele foto. De school vraagt vooraf het akkoord van jou en je
ouders om zulke opnames te maken en te gebruiken.
Niet gerichte opnames: dit zijn algemene, spontane, niet geposeerde
sfeeropnames van een groep leerlingen. Er is geen focus op individuele
leerlingen. Voorbeelden zijn een foto van de klas tijdens een wandeling of
activiteit. De school vraagt geen toestemming om deze opnames te
gebruiken. Willen jij of je ouders niet dat de school deze beelden gebruikt?
Dan moet je dit laten weten aan de school.

De school beschermt niet alleen de privacy van leerlingen, maar ook die van leraren
en medewerkers van de school. Je mag dus zelf ook geen opnames of beeldopnames
maken of verspreiden, tenzij met het akkoord van de personen zelf.

15.3 Gebruik van camera's
De school kan veiligheidscamera’s gebruiken voor het toezicht en de veiligheid in de
school. Op plaatsen met camerabewaking hangt een pictogram.
Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien via
camerabewaking@so.antwerpen.be. Alleen als je een goede reden hebt, zal Stedelijk
Onderwijs Antwerpen beelden laten zien.
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16. Reclame en sponsoring
De school laat reclame en sponsoring alleen toe als ze passen in de taken en doelen
van de school. Ze mogen de goede naam van de school niet schaden.
Er zal nooit reclame zijn in verplichte onderwijsactiviteiten of verplicht leermateriaal.
•

Wil je reclame voor iets maken of iets te koop aanbieden, vraag je
toestemming aan de directeur.

17. Vraag- en meldpunt
Heb je een idee om de werking van de school of van Stedelijk
Onderwijs Antwerpen te verbeteren? Is er volgens jou iets niet in orde
in de school? Werd je onvriendelijk onthaald, kreeg je geen antwoord
op je vraag of vind je dat een beslissing van de school niet redelijk is?
Contacteer dan de school of de directeur. Is dat niet mogelijk? Dan kan je altijd
terecht bij het centrale vraag- en meldpunt van Stedelijk Onderwijs Antwerpen via
www.vraagenmeldpunt.be.
Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met de
CLB-medewerker bij jou op school. Je kunt de naam en contactgegevens van deze
persoon bij de school vragen.

18. Ben je verzekerd op school?
Je bent als leerling van onze school verzekerd voor lichamelijke
ongevallen:
•

•
•

op weg van en naar de school, tenzij je op dat moment reed
met een gemotoriseerd voertuig (auto, brommer, scooter, speed pedelec
…);
tijdens de activiteiten op het schoolterrein;
tijdens reizen, excursies en stages buiten het schoolterrein.

Je bent ook verzekerd voor ongevallen met gevolgen aan je tanden. Ook als je bril of
contactlenzen beschadigd zijn, krijg je een deel van de kosten terug.
Wil je de polis van onze verzekering lezen? Neem dan contact op met de school.
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19. Stages, werkplekleren en duaal leren
19.1 Stages
Stages zijn een verplicht deel van sommige studierichtingen.
Jij en je ouders krijgen bij de start van het schooljaar alle informatie over de stage.
Voor de stage begint, ondertekenen de stagegever, je ouders en de school een
overeenkomst. Voor sommige stages moet je vooraf een medisch onderzoek
krijgen.
Ben je afwezig tijdens je stage? Verwittig dan de school én de stageplaats. Je moet
een attest of document hebben om je afwezigheid te wettigen, bijvoorbeeld een
briefje van de dokter als je ziek bent. De klassenraad kan beslissen dat je de stage
moet inhalen, bv. tijdens een schoolvakantie.
Heb je op 30 juni niet genoeg uren stage gedaan? Dan kan de klassenraad beslissen
dat je tijdens de zomervakantie je stage moet inhalen.
Je wordt niet betaald voor een stage.

20. Specifieke reglementen
Op sommige plaatsen zijn er extra afspraken, bv. voor de veiligheid:
examenreglement
Deze extra afspraken maken deel uit van het schoolreglement. Je vindt ze terug als
bijlage bij het schoolreglement.
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Contactgegevens
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71 - 73
2000 Antwerpen
tel. 0800 23 019
info@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be
Sociale dienst
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel. 03 338 50 90
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel. 03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be/clb
Beroepscommissie Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71 - 73
2000 Antwerpen
Vraag- en meldpunt
vraagenmeldpunt@so.antwerpen.be
www.vraagenmeldpunt.be
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Bijlagen bij het schoolreglement
Bijlage 1: bijdrageregeling
Overzicht schoolkosten
Voor de leerlingen van de 1ste graad werken we met een maximumfactuur van 175
euro. Hierin zijn alle schoolkosten, agenda, didactisch materiaal, boeken,
daguitstappen en projecten inbegrepen.
Voor de 2de en 3de graad werken we met een maximumfactuur van 250 euro. Hierin
zijn alle schoolkosten, agenda, didactisch materiaal, boeken, daguitstappen en
projecten inbegrepen.

Bijlage 2: Gebruiksovereenkomst warme maaltijd op de
topsportschool.
Beste ouders
Uw zoon/dochter eet ’s middags een warme maaltijd op school. Graag willen we u
informeren over ons aanbod. Onze school volgt de aanbevelingen van het
voedingsbeleid op school en besteedt extra aandacht aan de schoolmaaltijden. We
kaderen dit in het gezondheidsbeleid van onze school, meer specifiek binnen de
aanbevelingen van de warme schoolmaaltijd. We vertellen u graag hoe onze
schoolmaaltijden worden samengesteld en waar u het weekmenu kan vinden.
Onze schoolmaaltijden worden bereid door een erkend en gekeurd dienstencentrum
”Het Zorgbedrijf”. Elke dag worden onze warme maaltijden geleverd aan school.
Stedelijk Lyceum Topsport heeft een raamcontract met het Zorgbedrijf waar er
duidelijke richtlijnen en afspraken in staan.
Tijdens de middagpauze eet iedereen op school. Iedereen heeft de mogelijkheid om
een warme maaltijd te eten of je kan je lunchpakket opeten in de refter. Voor de
leerlingen van de 1stegraad is er middagpauze voorzien van 13u00 tot 13u50. Voor
de leerlingen van de 2degraad en 3degraad is dit van 12u15 tot 13u00.
Tijdens de middag mag niemand de school verlaten mits toestemming van de
directie.
Onze school biedt evenwichtige schoolmaaltijden aan:
Wij bieden elke dag verse soep aan onze leerlingen. Tijdens de maaltijd is er altijd
gratis kraantjeswater beschikbaar. Wij verkopen ook verscheidene gezonde dranken
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aan democratische prijzen, enkel coca cola is er als suikerhoudende drank. Deze
dranken worden aangeboden in een drankautomaat.
Het menu is gevarieerd en wordt elke maand afgetoetst met de diëtiste van het
Zorgbedrijf. Verscheidende diëtisten van de federaties krijgen ook inspraak om tot
een gevarieerd menu te komen. Elke middag worden er twee verschillende soorten
koolhydraten aangeboden, warme groenten, een warme saus en een uitgebreide
saladebar (inclusief soms een koude pasta –of rijstsalade). Elke week hebben we ook
vis op het menu staan. Wij bieden enkel mager rundsvlees, kip en kalkoen aan. Er
wordt geen varkensvlees aangeboden bij ons op school.
Als dessert wordt er wekelijks verschillende soorten fruit aangeboden en gezonde
desserten zoals yoghurt, flan, rijstpap, granenrepen. Als koude sauzen verkiezen wij
enkele dressings en ketchup.
Onze leerlingen kunnen vaak voor een tweede maal aanschuiven indien zij nog
honger hebben. Echter zien wij er op toe dat de consumptie van vlees beperkt blijft.
Regelmatig wordt er ook eens een vegetarische maaltijd gegeven.
Wij willen de nadruk leggen op een stevige basis voor een gezond eetpatroon. Voor
onze topsport leerlingen is gezonde voeding een must aangezien gezonde voeding
ook voor betere prestaties zal zorgen.
In de school zijn er ook drinkfonteinen voorzien zodat elke leerling op gepaste tijd
zijn of haar drinkbidon kan vullen om voldoende gehydrateerd te blijven.
Onze school doet haar best om een aangename sfeer te creëren tijdens de maaltijd.
We doen dit door:
- de eetzaal netjes te houden
- voldoende ruimte te voorzien
- soms in periodes muziek te spelen
- de kinderen vragen om rustig te praten
- indien warme temperaturen buiten dan is er mogelijkheid om op ons terras de
maaltijd te benuttigen.
Weekmenu
Het weekmenu is telkens per maand te vinden op onze website. De leerlingen
kunnen ook de menu keuze zien bij de digitale reservering per dag.
Inschrijving
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Leerlingen kunnen zich online via Smartschool inschrijven. Er is ook de mogelijkheid
om aan te duiden indien er speciale voedingsvereisten zijn (diabetes, allergie,
vegetariër, …). Er wordt een gebruiksovereenkomst digitaal doorlopen en van zodra
deze overeenkomst doorlopen is, wordt er akkoord gegaan met de afspraken die in
de overeenkomst staan
Handleiding reservatie
Warmemaaltijden op school worden online gereserveerd door de leerlingen zelf. Dit
omhet gebruiksgemak voor leerlingen te verhogen en tegelijkertijd om ouders
demogelijkheid tot opvolging te geven.
Hiervoorzijn er een aantal afspraken die we graag willen verduidelijken naar de
leerlingenen ouders toe.
- Leerlingenzijn zelf verantwoordelijk voor het reserveren van hun eigen maaltijden.
Dit gebeurt via een online Google Form, waar de leerling inlogt met zijn eigen
edusoaccount.Deze account is het edusomail-adres, waar de leerling ook met inlogt
opSmartschool en de mailomgeving. Dit zal van op elk mobiel toestel kunnen.
Wijraden het gebruik van een eigen toestel, zoals gsm hiervoor aan. Als u alsouder
controle wilt houden hierover, kan u dit via de account van uw dochter ofzoon.
- Reservatiesgaan telkens gevraagd worden voor een periode van 2 tot meer
schoolwekenvooraf. De reserveringen kunnen aangepast worden tot de laatste
lesdag (meestalvrijdag) 14u voor de schoolweek daaropvolgend.
Leerlingen moeten zelf aanpassingen uitvoeren in functie van
geplandeafwezigheden door stages/wedstrijden/testen.
- Enkel met een duidelijke gewettigde reden (ziekte, staking, familiale redenen,
plotse oproep voor wedstrijd of acute annulatie vaneen stage, ...) kan er nog na
vrijdag (14u00) een maaltijd afgemeld worden doorte mailen naar mevr. Van
Malderen via Smartschool of door de school telefonischte contacteren. Deze
annulatie moet gebeurd zijn VOOR 8u30 van dedesbetreffende dag.
- Indien een maaltijd gereserveerd is en de leerling toch niet komtopdagen, of de
maaltijd laattijdig geannuleerd wordt, dan wordt demaaltijd aangerekend.
- Maaltijden kunnen gereserveerd worden tot vrijdag (laatste lesdag)voor de week
nadien. Indien een leerling niet gereserveerd heeft en tochongemerkt probeert mee
te eten, heeft dit gevolgen voor leerlingen waar wel eenmaaltijd voor voorzien was.
Dit misbruik kan aanleiding geven tot uitsluitingvan de warme maaltijden.
- Indien de domiciliëring voor de maaltijden niet kan uitgevoerd wordenen er
openstaande saldo’s blijven voor de maaltijden, kan dit aanleiding geventot
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uitsluiting van de warme maaltijden.
- Door het nuttigen van de maaltijden bent u automatisch akkoord met deafspraken.
Betaling
Indien je een warme maaltijd eet, zal de betaling gebeuren via domiciliëring. Een
maandelijkse factuur wordt elke maand meegegeven met uw zoon/dochter.

Bijlage 3: Gebruikovereenkomst leerlingenvervoer
Beste ouders,
Uw zoon/dochter zal hoogstwaarschijnlijk gebruikmaken vanons eigen
schoolbusvervoer.
Wij hebben momenteel 4 schoolbusjes telkens met 8+1 plaatsen.Deze schoolbusjes
worden elke dag ingelast vanaf 07u00 ’s morgens en rijden totmaximum 20u00 ’s
avonds.
Vervoer voor de 1stegraad leerlingen zijn wijals school enigszins verplicht en is ook
zo afgesproken met de federaties. Ditgaat over vervoer ’s morgens van het internaat
naar de school en na de lessenterug naar het internaat.
Vervoer voor de 2deen 3degraad wordtenkel op vraag van de federaties gedaan en
we trachten zoveel als mogelijk tevoldoen aan de aanvragen. Echter gaan altijd
eigen schooluitstappen steedsvoor.
Elke vrijdagmiddag rijden wij in verschillende shiften naarhet station te Berchem. Wij
vertrekken 10’ na elke lestijd. We trachten zoveelmogelijk leerlingen te vervoeren.
Hou rekening met mogelijke files, wantvrijdagnamiddag is het steeds erg druk in
Antwerpen.
Onze leerlingen wordendagelijks onderworpen aan het verkeer aangezien bepaalde
trajecten afgelegdmoeten worden omwille van afwisseling tussen de trainingen en
de lessen. Ditvervoer wordt met de fiets gedaan, maar ook vaak met vervoer
geregeld via deschool.
Wij stimuleren deleerlingen om telkens de kortste route te nemen met de fiets. We
trachten onzeleerlingen te sensibiliseren wat betreft gebruik van een fluohesje, een
goede fietshelm, lichten gebruiken, ….
Volgende afspraken zijn belangrijk voor de veiligheid van uwzoon/dochter en ook
voor de veiligheid van de chauffeur bij elke rit in onzeschoolbusjes:
- draag uw gordel ten allen tijde
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- gedraag u in het voertuig, wees rustig enbeleefd
- communiceer op een correcte manier met dechauffeur
- muziek in het voertuig is enkel toegelatenindien toestemming van de chauffeur
- de chauffeur beslist nog steeds zelf hoe hooghet volume van de muziek mag,
leerlingen blijven van de radio af
- tijdens een rit blijf je ten allen tijde zitten
- eten en drinken in het voertuig is toegelaten, maar het is uw taak om afval bij te
houden en na een rit weg te gooien in eendesbetreffende afvalcontainer
- het inladen en uitladen van uw sportmateriaal, boekentas, etc… uit de koffer
gebeurd rustig en gedisciplineerd
- wees stipt aanwezig op het afgesproken tijdstipen de afgesproken plaats
- de chauffeur moet steeds de kortste en veiligsteweg nemen, tussenstops zijn niet
toegelaten
- hou er rekening mee dat het altijd kanvoorvallen dat er bepaalde ritten langer
duren omwille van veel verkeer
- indien problemen omtrent veiligheid, stiptheid, verkeer, … kan u steeds mevrouw
Van Malderen contacteren 0497/82.73.71 en/of hetsecretariaat 03/502.14.70.

Bijlage 4: Gedragscode kinéruimte
Elke sporter/begeleider respecteert de aanwezigheid van elke andere
sporter/begeleider
KINESISTEN
- respecteren de behandelingsuren, opdat de leerlingen tijdig op devolgende locatie
kunnen zijn.
- controleren dat de deur goed is gesloten wanneer ze als laatste deruimte verlaten.
GEEN
- outdoorschoenen.Die blijven in de schoenenkast in de krachtzaal.
- plastiekflessen. Drinkbussen worden op de schoenenkast gezet.
- voedsel.Er wordt niet gegeten.
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- vergaderingenof kletspauzes. Dit is een behandelingsruimte, geen wachtzaal.
- gebruikvan de toestellen zonder eigen handdoek om hygiënische redenen.
- contactmet de spiegels. Niet leunen ofhangen dus.
- sporttassen. Een behandelingsruimte is geen berghok.
- rommel.Gebruikt materiaal wordt altijd teruggeplaatst op de daartoe voorziene
plaats.Iedereen is verantwoordelijk voor eigen materiaal.
- gebruik van gespecialiseerd materiaal tenzij in opdracht vanbevoegde
begeleiders.
- gebruikvan de redcordinstallatie zonder bevoegde begeleiding.
- gebruiktmedisch materiaal, zoals naalden. Werp dat steeds meteen in de
daartoe voorzienemedische container.
- overtredingentegen het schoolreglement. Hetreglement geldt in de hele school,
dus ook in de kineruimte.
NEEM CONTACT OP MET DE TOPSPORTSCHOOLCOÖRDINATOR
- bij gebreken aan toestellen.
- om sportspecifiek eigen revalidatiemateriaal te bewaren in de kineruimte.
- om klein materiaal te ontlenen voor extern gebruik.
- om elitesporters gebruik te laten maken van de kinéruimte.
- om de aanwezigheid van externen te melden.
- om gebruik te maken van de kinéruimte als interim-coach of –kinesist, stagiair of
gastbegeleider, aangesteld door één van de TSS-federaties.

Bijlage 5: Gedragscode krachtzaal
Elke sporter/begeleider respecteert de aanwezigheid van elke andere
sporter/begeleider.
COACHES
- respecteren de trainingsuren, opdat de leerlingen tijdig op devolgende locatie
kunnen zijn.
- zorgen ervoor dat hun groep de kleedkamers netjes achterlaat.
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GEEN
- outdoorschoenenin de krachtzaal. Outdoorschoenen worden in de schoenkast
opgeborgen.
- schoeiselopde zwarte judomatten.Er wordt enkel met kousen of op blote voeten
getraind.
- plastiekflessen. Drinkbussen worden op de schoenenkast gezet.
- voedsel.Er wordt niet gegeten.
- gebruikvan de toestellen zonder handdoek omhygiënische redenen.
- gebruikvan de toestellen zonder reiniging achteraf met de daartoe voorziene
reinigings- of ontsmettingsmiddelen.
- lawaai.Volumen en muziekkeuze mogen niet storend zijn voor andere aanwezigen.
- drukte.Elke groep werkt zijn trainingen op een serene wijze af.
- contactmet de spiegels. Niet leunen ofhangen dus.
- magnesiumpoederof andere antislipmiddelen
- rondslingerendepapieren trainingsprogramma’s.Bewaar ze centraal.
- rommel.Gebruikt materiaal wordt altijd teruggeplaatst op de daartoe voorziene
plaats.Iedereen is verantwoordelijk voor eigen materiaal.
- vergaderingenof kletspauzes. Dit is een trainingsruimte.
- gebruik van de nooddeuren, tenzij in geval van nood. Hou de doorgang dus ook
vrij.
- haltersof gewichtsstaven op de grond laten vallen, met uitzondering van
demedecinballen.
- gebruikvan zwaardere belastingen zonderbeveiliging/ondersteuning door
een physical coach.
- groepstrainingenzonder begeleiding van een door de federatie aangestelde
physical coach.
- groepstrainingenin niet-toegekende zones.
- overtredingentegen het schoolreglement. Hetreglement geldt in de hele school,
dus ook in de fitnesszaal.
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NEEM CONTACT OP MET DE TOPSPORTSCHOOLCOÖRDINATOR
- bij gebreken aan toestellen.
- om sportspecifiek eigen trainingsmateriaal te bewaren in defitnessruimte.
- om klein materiaal te ontlenen voor extern gebruik.
- om elitesporters gebruik te laten maken van de fitnessruimte.
- om de aanwezigheid van externen te melden.
- om als individu in de fitness te trainen. Dat kan alleen wanneerdeze persoon valt
onder de verantwoordelijkheid van een physical coach, aangesteld door één van de
TSS-federaties.
- om als (inter)nationale delegatie in de fitness te trainen, insamenwerking met één
van de TSS-federaties.

Bijlage 6: Gedragscode sportzalen en kleedkamers
We trachten via dezegedragscode een positief klimaat te creëren waar
orde, discipline en netheiduitblinken.
- De sporthal mag slechts gebruikt worden nadat toelatingvoor gebruik is verkregen
door de topsportschoolcoördinator.
- De deelnemers aan trainingen moeten zich omkleden in detoegewezen
kleedkamers.
- Elke gebruiker moet bij het betreden van de kleedkamersvaststellen of er schade is
en onmiddellijk melden, als dit het geval is aan detopsportschoolcoördinator.
- De sportvloer mag niet vuil gemaakt worden. Enkelaangepast proper schoeisel
(indoorschoenen) is toegelaten. Het schoeisel maggeen sporen achterlaten of
schade toebrengen aan de vloer. Het mag voorheenniet gedragen zijn op straat, op
vuile grond of op kiezelgrond. In degevechtszalen zijn er sowieso GEEN schoenen
toegelaten. Schoenen kunnenopgeborgen worden in de kasten die aan de ingang
voorzien zijn. Enkel indoorslippers zijn toegelaten. Taekwondo: uitzondering wat
betreft sport-specifiekeuitrusting.
- Bij een vuile of beschadigde vloer moet de gebruiker ditsteeds melden, de kosten
om de vloer grondig te reinigen of te herstellen wordtverhaald bij de laatste
gebruiker.
- Het is in de sportzalen verboden om te spugen, kauwgom teeten, te eten/drinken
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(water/sportdrank is voor onze sporters een uitzondering, enkel bidons zijn
toelaatbaar, geen plastiek flessen)
- De sportbeoefenaars mogen enkel toestellen en materieelgebruiken dat bedoeld is
voor hun sporttak, met uitzondering indien besprokentussen betrokken partijen en
bevestiging aan de topsportschoolcoördinator. Degebruikers stellen toestellen en
materieel op, breken af en bergen ordelijk op zoalsbesproken en/of aangeduid. Dit
moet gebeuren binnen de gereserveerdegebruiksduur, zonder dat hij overschreden
wordt. Afbreken is misschien nietaltijd nodig wegens hetzelfde gebruik bij de
volgende groep, is bespreekbaaronder elkaar.
- Toeschouwers mogen enkel plaats nemen op de tribune +1, zij hebben geen
toegang tot de sportzaal. Toeschouwers voor de gevechtszalenkrijgen wel toegang
en kunnen plaats nemen op de tribune, mits uitdoen van deschoenen. Toeschouwers
hebben geen toegang tot de kleedkamers.
- Nooduitgangen steeds vrij houden en enkel bij noodgebruiken.
- Indien de zaal betreden wordt door eensportbeoefenaar/verantwoordelijke en hij/zij
merkt dat er zaken niet in ordezijn, direct melden aan de topsportschoolcoördinator.
Graag ook indien mogelijkfoto nemen en doorsturen.
- Foto’s en video’s nemen met de gsm of een fototoestel inde kleedkamers is
verboden.

Bijlage 7: ICT - Chromebooks / digitale gedragscode
Digitale gedragscode
Je eigen Chromebook
Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 beschikt elke leerling van het 3dejaar van 1
september tot 30 juni over een Chromebook van de school. Om de werking zo
laagdrempelig mogelijk te houden, opteren we als school ervoor om de toestellen
zelf aan te kopen en te beheren.
Op het einde van het schooljaar wordt dit proefproject geëvalueerden bijgestuurd.
Het doel van de school is om dit jaar per jaar op te bouwenzodat de leerlingen van
het 3detot en met het 6dejaar eenChromebook van de school ter beschikking hebben.
We streven naar een volledige integratie van ICT in ons onderwijs. Hiervoor hebben
we een moderne infrastructuur metprojectiemogelijkheden in elk lokaal en een
stabiele wifi over de hele campus. Tijdens veel lessenwerken we al met digitale
hulpmiddelen, maar we merken dat we nog eenversnelling hoger moeten schakelen
op vraag van leerlingen en collega's.Individuele toestellen is voor ons de volgende
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stap om leerlingen op eenconsequentere manier hun leerproces in handen te laten
nemen. Als school willenwe opteren voor Chromebooks omdat onze ervaringen
uitwijzen dat dit eenkostenvriendelijke, stabiele en pedagogisch juiste keuze is.
Alle leerlingen hebben een e-mailadres van de school. Hiermeehebben ze ook
toegang tot het Google-leerplatform. Dit opent tal vanmogelijkheden om interactief
aan de slag te gaan: leerstof en informatie wordtvlot gedeeld, leerlingen krijgen en
maken opdrachten via Google Classroom, samenwerken kan altijd via Google Drive.
We werken ook met Smartschool. Het is een veelzijdigcommunicatieplatform, dat
leerlingen en hun ouders via een inlogcode toeganggeeft tot de digitale agenda, het
rapport en allerhande informatie over deschool.
Afspraken i.v.m. eigen verantwoordelijkheid over de Chromebook (hierna “toestel”)
● Ik ben zelf verantwoordelijk voor het toestel dat mij ter beschikking wordt gesteld.
In geval van diefstal, beschadiging, etc. kan ik de school niet verantwoordelijk
stellen. In geval van diefstal, beschadiging, etc. breng ik zo snel mogelijk de
verantwoordelijke van de school op de hoogte hiervan.
● Ik neem de verantwoordelijkheid om mijn accountgegevens (gebruikersnaam en
wachtwoord) niet vrij te verspreiden. De toestellen zijn ingesteld om te gebruiken
met het persoonlijke eduso-adres.
● Ik leen mijn toestel niet uit aan anderen en laat hen mijn account niet gebruiken.
● Ik meld me slechts op één toestel tegelijkertijd aan.
Afspraken i.v.m. het materiële gebruik van het toestel
● Ik zorg zelf voor een geschikte bescherming en opbergmogelijkheid voor mijn
toestel. Bij les- of lokaalwisselingen steek ik mijn toestel altijd in een beschermhoes
of in een rugzak met versteviging voor het toestel. Als ik mijn toestel niet nodig heb
tijdens de les dan steek ik mijn toestel veilig weg.
● Ik bewaar mijn toestel in mijn persoonlijke locker tijdens onbewaakte momenten
zoals een middagpauze, trainingen, … Ik neem mijn toestel ook altijd mee naar huis,
naar internaat of ik bewaar het toestel in mijn persoonlijke locker op school na de
lessen. Thuis of op internaat zal ik mijn toestel ook steeds veilig opbergen.
● Ik meld me af of schakel mijn toestel uit als ik er niet meer mee werk.
● Ik zorg er zelf voor dat mijn toestel opgeladen is (wordt). Ik laad mijn accu thuis of
op internaat op en kom met een volle accu naar school.
● Ik gebruik altijd mijn persoonlijke oortjes of een persoonlijke koptelefoon als ik
gebruik maak van audio, zodat ik de anderen niet stoor.
● Ik kan bij het ICT-team op school terecht bij technische problemen. Ik zal hen
meteen contacteren als ik een technisch probleem heb.
● Ik gebruik mijn toestel niet als ik aan het eten ben.
Afspraken i.v.m. het gebruik van een toestel in de les
● Ik gebruik mijn toestel als pedagogische ondersteuning.
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● Ik gebruik mijn toestel alleen in de les wanneer de leerkracht mij toestemming
geeft.
Afspraken i.v.m. het gebruik van het schoolnetwerk
● Ik besef dat alle handelingen verricht met het toestel centraal geregistreerd
worden op mijn naam als enige gebruiker en dat ik dus de verantwoordelijkheid
draag bij strafbare feiten. Ik weet dus dat alles wat onder mijn naam gebeurt ook op
mijn naam staat geregistreerd.
● Ik download geen zware bestanden tijdens schooltijd. Zo voorkom ik overbelasting
van het draadloze netwerk.
• Ik erken dat het Stedelijk Lyceum Topsport zich het recht voorbehoudt om de
toegang tot communicatiemiddelen te beperken, zoals het beperken van toegang tot
bepaalde sites, andere digitale platformen of toegang tot het draadloze netwerk. Het
Stedelijk Lyceum Topsport kan het recht tot gebruik van een deel van internet en/of
een ander elektronisch communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer
intrekken.
● Ik besef dat het niet is toegestaan om elektronische communicatiemiddelen zoals
mijn toestel, mijn smartphone, mijn smartwatch, …voor onacceptabele doeleinden te
gebruiken. Bij onacceptabel gebruik van internet moet onder andere worden gedacht
aan elke vorm van gebruik die de kwaliteit van het draadloze netwerk in gevaar
brengt of die schade aan personen of instellingen kan veroorzaken.
● Voorbeelden van wat niet toegestaan is via de internettoegang van de school zijn:
● het is niet toegestaan om via internet of via e-mail met mijn toestel of smartphone
sites/adressen te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend
of aanstootgevend materiaal bevatten;
● materiaal te bekijken, te beluisteren, te downloaden of te verspreiden dat geen
verband houdt met de lesactiviteiten;
● zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet-openbare bronnen op het
internet;
● opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder
toestemming te veranderen of te vernietigen;
● berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
● aanstootgevende, dreigende, beledigende, seksueel getinte, godslasterlijke,
racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen.
Afspraken i.v.m. jouw privacy
• Elk toestel is fysiek en elektronisch gekoppeld aan een leerling, zonder dat hierbij
de privacy van de leerling in het gedrang komt.
Afspraken i.v.m. privacy van anderen
● Ik maak geen gebruik van de mogelijkheid op mijn toestel tot het nemen van
foto’s of maken van films met mijn toestel. Enkel indien de leerkracht uitdrukkelijk
de toestemming geeft om te fotograferen, te filmen of de webcam aan te zetten,
gebruik ik deze functies van mijn toestel. Het schoolreglement blijft rond dit thema
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onverkort van kracht.
Afspraken i.v.m. kosten
● Ik leen het toestel van de school voor een schooljaar. De kostprijs zit opgenomen
in de maximumfactuur van de school.
● Ik betaal een waarborg van 250 euro. Deze waarborg krijg ik terug als ik de school
beëindig bij het ‘Stedelijk Lyceum Topsport en ik mijn toestel in goede staat
binnenbreng.
● Ik heb schade aan mijn toestel. Indien dit schade is die door mezelf veroorzaakt is,
zal het toestel door de school gerepareerd of vervangen worden. De kostprijs
hiervoor zal in mindering worden gebracht van de waarborg. Indien de waarborg de
kost niet dekt, zal een bijkomend factuur opgesteld worden om de onkosten te
vergoeden.
● Indien u een nieuwe Chromebook ontvangt omwille van schade, zal u bij
ontvangst een nieuwe waarborg moeten betalen na verrekening van de vorige
waarborg.
Ik verklaar mij akkoord met de digitale gedragscode:
Datum + naam + handtekening ouders
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