
 

  

Werkend Leren Antwerpen Noord 
Bredastraat 35/37 | 2060 Antwerpen 
tel + 32 3 201 25 10 
www.werkendleren.be 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRUMREGLEMENT 2019-2020 
Werkend Leren Antwerpen Noord 

Centrum Deeltijds Onderwijs 

 
 

 
Beste ouder* 
Beste leerling 
 
Welkom bij Werkend Leren Antwerpen Noord. 
 
Werkend Leren Antwerpen Noord maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en is gebonden 
aan het algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs. Voor de algemeen geldende afspraken 
verwijzen we je naar:  https://www.stedelijkonderwijs.be/schoolreglement-secundair-onderwijs-0  
 
Dit document is een aanvulling op het schoolreglement 2017-2018 van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 
Meer info is steeds te verkrijgen via de website http://www.werkendleren.be of op het nummer 03/201 25 
10. 
 
* Met “ouder” bedoelen we:  

• ouder of persoon die gezag heeft over de minderjarige leerling. 
• de meerderjarige leerling (18 jaar of ouder). 

 
meerderjarige leerling: 
 brieven worden rechtstreeks aan jou gericht.  

 attesten mag je zelf ondertekenen.  
 

 
 
 
 

http://www.stedelijkonderwijs.be/
https://www.stedelijkonderwijs.be/schoolreglement-secundair-onderwijs-0
http://www.werkendleren.be/
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I. ONS CENTRUM  

 
1.1  Visie/missie van het centrum 

 
1.1.1 Missie Werkend Leren Antwerpen Noord 
 
Werkend Leren Antwerpen Noord geeft de mogelijkheid aan alle leerlingen om via de combinatie leren en 
werken maximaal te groeien; dit zowel op persoonlijk, professioneel als op maatschappelijk vlak. 
Kwalificering en tewerkstelling zijn twee einddoelen. Ons centrum bereidt leerlingen voor op de reële 
arbeidsmarkt. Met een individueel leertraject coachen wij de leerling in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. 
Door te focussen op talenten, competenties en attitudes, ervaart de leerling dagelijks succes. Alle 
medewerkers hebben eenzelfde voorbeeldfunctie en worden ingezet naargelang hun talenten en 
competenties. We werken aan een consequente leer– en werkomgeving waarin iedereen gemaakte afspraken 
nakomt. We zijn een organisatie waarin loyaliteit, flexibiliteit en authenticiteit vaste waarden zijn voor 
iedereen. We creëren maximale ontplooiingskansen door gemeenschappelijke doelen.  
 
1.1.2 Visie Werkend Leren Antwerpen Noord 
 
Werkend Leren Antwerpen Noord is een centrum waar leerlingen werken en leren combineren met 
tewerkstelling en kwalificatie als doel.  
In het centrum staat bereidheid tot leren centraal. Leerlingen en medewerkers zijn enthousiast en willen 
groeien, leren en zich vervolmaken. Hierdoor groeit de vakbekwaamheid. 
Groeien doe je door het behalen van successen. Dit leer je wanneer je initiatief neemt, verantwoordelijkheid 
opneemt en verantwoording aflegt; wanneer je op een opbouwende manier weet om te gaan met feedback. 
Zo bouw je zelf met de hulp van leerkrachten, werkgevers, begeleiders, … je eigen succesverhaal. De nodige 
zelfreflectie en wederzijdse feedback zal de weg naar je doelen succesvol maken. Dit zorgt voor wederzijdse 
waardering en meer eigenwaarde. 
Het eigenbelang is ondergeschikt aan het algemeen belang: kennis wordt spontaan gedeeld en samenwerking 
is de norm.  
Door open en oplossingsgericht te communiceren groeien we ook als organisatie. We komen professioneel 
voor de dag, ongeacht wie er voor ons staat, ongeacht onze persoonlijke overtuiging(en) en voorkeur(en). We 
zijn loyaal tegenover elkaar, beschouwen iedereen als een volwaardig en waardevol lid van de organisatie. We 
gaan conflicten niet uit de weg maar lossen ze op vanuit een oplossingsgericht en constructief oogpunt. We 
komen gemaakte afspraken en beloften na.  
 
In het centrum voor Werkend leren heb je een dag praktijkles (BGV = beroepsgerichte vorming) en een dag 
PAV (= project algemene vakken) in een door jou gekozen opleiding. 
Naast deze twee lesdagen verwachten we van jou dat je: 
 werkt (minstens 13 lesuren) 
 of werkervaring opdoet in een brugproject 
 of een voortraject volgt 
 of een persoonlijk ontwikkelingstraject volgt 
 of vrijwilligerswerk doet 
 of instapt in een Ibal-traject 
 of extra opleiding volgt 
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1.1.3 Duale opleidingen (Zie ook algemeen reglement Stedelijk Onderwijs) 
 
Werkend Leren Antwerpen Noord biedt ook duale opleidingen aan. 
Het betreft de opleidingen: 
 
 2de graad Bakkerij 
 3de graad Brood- en banketbakker 
 3de graad Haarverzorging duaal 
 3de graad Kok (Specialisatiejaar) 
 3de graad Logistiek  

 3de graad Interieurbouwer duaal 
(Specialisatiejaar) 

 3de graad Chocolatier (Specialisatiejaar) 
 3de graad Kapper-Stylist (Specialisatiejaar) 

 
Alle jongeren die willen instappen in het traject duaal leren moeten zich onderwerpen aan een screening van 
arbeidsrijpheid, intakegesprek en trajectbegeleiding. De klassenraad geeft een advies, er zijn drie mogelijke 
conclusies:  
 de leerling is arbeidsrijp 
 de leerling is quasi arbeidsrijp 
 de leerling is niet arbeidsrijp.  

Dit advies is vereist maar is niet bindend. 
 
Binnen de 20 opleidingsdagen na inschrijving moet er een arbeidsovereenkomst gesloten zijn tussen de 
leerling en een werkplek of moet de leerling aangemeld zijn voor een aanloopfase. Indien dit niet lukt, 
beëindigt de jongere het duaal leertraject en kan zij/hij overstappen naar de modulaire opleiding DBSO. 
 
De beoordeling van de resultaten van de leerling ligt bij de klassenraad. Zowel de trajectbegeleider als de 
mentor kunnen deel uitmaken van deze klassenraad en hebben stemrecht. 
 
 
1.2 Contact met het centrum 

 
1.2.1 Centrumgegevens  
 
 Adres Bredastraat 35-37 

2060 Antwerpen 
 
 Telefoon 03/201 25 10 
 
De directeur van Werkend Leren Noord is Tom Verlent. 
 
 
1.2.1  Contactmomenten 
 
 Per schooljaar organiseert de school minstens drie contactavonden. Jij en je ouders* kunnen de resultaten 

bespreken met de leerkrachten, de leerlingenbegeleiding of het trajectcel. 
 
 Verder kunnen jij en je ouders* steeds, telefonisch, een afspraak maken met de directeur, de 

leerlingbegeleiding, de trajectcel of een leerkracht. 
 

 Werkend Leren Antwerpen Noord werkt met smartschoolaccounts voor jongeren en ouders. Via deze weg 
worden jullie op de hoogte gehouden van uitstappen, belangrijke data en andere informatie. 



 

6 
 

II. LEEFREGELS  
 
2.1 Algemene regels  
 
 Ons centrum is een plek waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Daarom stelt iedereen zich sociaal 

en respectvol op tegenover iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond.  
 Je hebt respect voor medeleerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden.  
 Je hebt respect voor het gebouw en het materiaal.  
 Je laat dure spullen beter thuis. Het centrum is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadigingen.  
 Je bent op tijd, respecteert aanvangsuren. 
 Alle lessen volgen is belangrijk. Afwezig zijn kan enkel bij ziekte of een andere belangrijke reden. Je meldt je 

afwezigheid telefonisch op de dag zelf of vraagt bij op voorhand geweten afwezigheid toestemming aan de 
directie. 

 Bij afwezigheid van een leerkracht volg je de instructies van het jongerenteam.  
 
 
2.2 Bijzondere gedragsregels 
 
2.2.1 Kledij (Zie ook 7.1. i.v.m. Schoolonkosten) 
 
Tijdens de praktijkgebonden opdrachten is het dragen van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) van 
de school verplicht (o.a. veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen, werkbroek en vest of 
werkpak). Je bent verantwoordelijk voor het correcte gebruik en onderhoud van deze goederen. Ze blijven 
eigendom van het centrum en moeten terugbezorgd worden op het einde van het schooljaar (of wanneer je 
het centrum vroegtijdig verlaat) of op eenvoudig verzoek.  
Bij opzettelijke beschadigingen en/of slecht onderhoud moet je een vergoeding betalen of wordt het 
verschuldigde bedrag afgehouden van je waarborg.  
Tijdens de lessen en het werkplekleren kunnen omwille van veiligheidsredenen speciale beperkingen over 
kledij, haardracht, ringen, piercings en hoofddeksels opgelegd worden. 
 
2.2.2 GSM en Smartphone  
 
Deze apparaten kunnen enkel in de recreatieruimte gebruikt worden. Het gebruik tijdens de les en in 
praktijklokalen is niet toegestaan. Alle toestellen worden bij het begin van de lessen uitgeschakeld. 
 
2.2.3 Beeld- of geluidsopnames  
 
Filmen, geluidsopnames of foto’s maken, kan aanleiding geven tot klachten i.v.m. schending van de wet op de 
privacy. We willen niet alleen de privacy van de leerlingen beschermen, maar ook die van de leerkrachten en 
medewerkers van ons centrum. Het maken van opnames en beeldopnames door leerlingen is niet toegelaten 
tenzij door de betrokkenen toestemming werd gegeven. 
 
2.2.4 Lokalen  
 
Je mag niet zonder toestemming van een leerkracht in de lokalen en gangen blijven.  
De lokalen worden bij het verlaten steeds ordelijk achtergelaten. Het is prettiger werken in een proper en 
opgeruimd klaslokaal. Zorg daarom dat ook jij je stoel en bank netjes achterlaat.  
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2.2.5. Roken / Energiedranken 
 
Er geldt een algemeen rookverbod in het centrum. Let op, ook de shisha-pen en de elektronische sigaret 
vallen onder dit rookverbod.  
Roken kan enkel tijdens de pauzes buiten de poort in de daarvoor voorbestemde zone. 
 
Energydranken zijn niet toegelaten in ons centrum. 
 
2.2.6 Tijdens de pauze 
 
 Bij het begin van de pauze ga je onder begeleiding naar de afgesproken recreatieruimtes. 
 Je hangt niet onnodig rond in gangen of trapzalen.  
 Ruwe spelletjes of vechtpartijen zijn niet toegelaten.  
 Hou de recreatieruimte proper. Werp alle afval in de juiste vuilnisbakken.  
 Toiletten zijn geen vergaderplaatsen. Blijf hier niet nodeloos rondhangen.  
 Hou de toiletten proper.  
 
2.2.7 Wat als je de regels overtreedt 
(Zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs) 
 
Het orde- en tuchtreglement is geldig op alle schoolse activiteiten en in alle schoolse omstandigheden (in het 
centrum, tijdens het werkplekleren, …). Het geldt ook op weg naar het centrum en naar huis. 
 
Alle op- en aanmerkingen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem. 
Bij schending van de leefregels, wordt er een begeleidingstraject opgestart. Wanneer er geen verbetering 
merkbaar is kan dit aanleiding geven tot een tuchtprocedure.  
Bij het storen van het centrumleven kunnen bepaalde maatregelen genomen worden. Dit kan gaan van 
gesprek met de leerlingenbegeleiding of de directie of orde- en tuchtmaatregelen zoals vermeld in het 
schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs. 
 
Bij een zware overtreding van de centrumregels kan onmiddellijk een zware sanctie genomen worden.  
Bij een overtreding die de veiligheid van anderen in gevaar brengt, word je onmiddellijk preventief geschorst. 
 
2.2.8  Geweld of fysieke agressie  
 
Elke vorm van geweld of agressie veroordelen we streng. Omdat we op het centrum een aangename sfeer 
willen, hanteren we strikte regels. De tuchtprocedure, die kan leiden tot verwijdering uit het centrum, zal 
ingezet worden als:  
 je rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bent bij het opzettelijk plegen van fysiek of verbaal geweld  
 je agressieve daden stelt tegenover medeleerlingen of personeelsleden, binnen of buiten het centrum.  
 je pestgedrag vertoont.  
Elke vorm van cyberpesten wordt gezien als pestgedrag. 
 
2.2.9  Racisme  
 
Elke vorm van racistisch gedrag is voor ons totaal onaanvaardbaar. Aangetoond racistisch gedrag, in welke 
vorm ook, zal een zware sanctionering tot gevolg hebben.  
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2.3. Dagindeling  
 

2.3.1 Vervoer naar het centrum 
 
In het centrum staat een fietsen- en bromfietsenstalling. Zet je fiets of brommer steeds op de daarvoor 
voorziene plaats. Doe steeds je fiets of bromfiets op slot. 
Het centrum is immers niet verantwoordelijk voor mogelijke beschadigingen aan, of diefstal van (brom)fietsen.  
Het spreekt voor zich dat je fiets of brommer wettelijk in orde moet zijn. Denk aan je veiligheid en aan die van 
anderen.  
Als je per auto naar het centrum komt , parkeer je je auto reglementair en veroorzaak je geen lawaaihinder 
voor de buurtbewoners (draaiende motor, radio, ...).   
 
2.3.2 Lesuren  
 
Het centrum opent om 8u. De lestijden zijn: 
 
Lesuren : 08.30u. – 10.10u. 
Pauze  : 10.10u. – 10.20u. 
Lesuren : 10.20u. – 12.10u. 
 
Middagpauze: 12.10u. – 13.00u. 
 
Lesuren : 13.00u. – 14.40u. 
Pauze  : 14.40u. – 14.50u. 
Lesuren : 14.50u. – 15.30u. 
Lesuur : 15.30u. – 16.20u. (Enkel voor BGV) 
 
De middagpauze tijdens de BGV-lesdag verschilt van opleiding tot opleiding.  
  
 
2.3.3 Middagpauze  
 
Je mag tijdens de middagpauze het centrum verlaten. 
Wil je blijven, dan kan dat. Er staat een waterautomaat (gratis). 
In het eetcafé VIP kan je tijdens de middag soep, broodjes of een warme maaltijd kopen. 
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III. INTAKE EN SCREENING 
 
 
3.1  Intake en screening 
 
Nadat je bent ingeschreven, start je intake en screeningsperiode. Deze duurt twee weken.  
De resultaten en observaties hiervan worden besproken op de klassenraad. De klassenraad gaat met de 
gekregen informatie een traject uitstippelen. Dit traject bestaat uit een individueel leertraject in combinatie 
met een voltijds engagement. 
 
Het is mogelijk dat je voor een bepaalde module een vrijstelling kan krijgen op basis van je elders verworven 
competenties. Neem hiervoor contact op met je leerkracht. 
 
 
3.2 Voltijds engagement 
 
In het kader van het voltijds engagement, aanvaard je onvoorwaardelijk alle mogelijke trajecten die door de 
school worden aangeboden om de restweek een zinvolle invulling te geven. 
Dit kan zijn: een Overeenkomst Alternerende Opleiding, een voortraject, een brugproject, een persoonlijk 
ontwikkelingstraject … . Wijzigingen in je traject kunnen gedurende het hele schooljaar besproken worden 
tijdens de klassenraad.  
 
Het centrumteam bewaakt de vorderingen van je traject binnen de school. 
 
Als meerderjarige onderteken je  bij inschrijving de engagementsverklaring (zie bijlage).  
Het niet nakomen van de afspraken kan voor meerderjarige leerlingen leiden tot uitschrijving uit het centrum 
wegens “niet inschaalbaarheid voor arbeid” en kan voor minderjarige leerlingen leiden tot het niet behalen 
van het certificaat. 
 
Als je als meerderjarige pertinent weigert om in orde te zijn met je voltijds engagement kan de klassenraad 
beslissen je K-codes te geven. Per halve opleidingsdag dat je niet in orde bent met je voltijds engagement krijg 
je één K-code. Conform de regelgeving word je bij 60 K-Codes ontegensprekelijk uitgeschreven uit ons centrum 
voor de rest van het schooljaar.  
 
  



 

10 
 

IV. EVALUATIE 
 
 
4.1 Evaluatieperiodes 
 
4 keer per jaar krijg je een rapport met een bondig verslag over je evolutie, je leerprestaties en attitudes: 
 november 
 februari 
 april 
 eind juni 
 
Dit rapport bevat: 
 een attituderapport 
 een verslag over afwezigheden en telaatkomen 
 een verslag over je prestaties in de component voltijds engagement 
 een BGV-rapport 
 een PAV-rapport 
Je kan BGV- en PAV- rapporten op elk moment raadplegen via je leerkracht. 
 
4.2 Beslissingen en rapporten 
 
In alle lessen wordt er permanent geëvalueerd. De leerkrachten zullen op regelmatige tijdstippen je 
vorderingen bespreken. 
De delibererende klassenraad neemt volgende punten mee ter evaluatie: 
 
 beoordeling attitudes: bij de beoordeling wordt niet alleen op kennis en vaardigheden gelet. Attitudes 

(houdingen) zijn even belangrijk. Bepaalde attitudes – eigen aan het studieprofiel – kunnen zelfs aangeven 
dat je niet over de gepaste persoonlijkheidskenmerken beschikt voor een bepaalde opleiding. Daarmee kan 
rekening gehouden worden bij de eindbeslissing over het studieresultaat (in tegenstelling tot 
tuchtproblemen die geen deel uitmaken van het evaluatiedossier). De rapportering over de beoordeling 
van de attitudes hoort bij het rapport. 

 
 permanente evaluatie: gedurende het schooljaar word je voortdurend geëvalueerd. Dit betekent dat je 

zowel op dagelijkse inzet als op tussentijdse proeven wordt beoordeeld.  
 

 de werkervaring is een verplicht onderdeel van de opleiding. Deze wordt dus ook permanent geëvalueerd 
en is een belangrijk onderdeel van de einddeliberatie. Dit gebeurt door de leerkrachten die de werkervaring 
begeleiden, in nauwe samenspraak met de trajectbegeleider en de begeleider op de werkvloer. Een 
evaluatie ‘onvoldoende’ op de werkervaring kan een invloed hebben op je eindbeoordeling. 

 
De delibererende klassenraad oordeelt of een leerling toegelaten wordt tot een volgende module of 
aansluitende beroepsopleiding. Deze beslissing wordt geformuleerd in de vorm van certificaten of 
deelcertificaten. Deze beslissing kan worden aangevuld met een schriftelijk advies. De eindbeslissing is 
bindend. Jij of de ouder* kan tegen deze beslissing beroep aantekenen. 
 
Hierna volgt een opsomming van de mogelijke studiebewijzen die door de delibererende klassenraad kunnen 
worden afgeleverd. 
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4.3 Studiebewijzen 
 
4.3.1 Modulaire opleidingen 
 
 Certificaat: als de leerling de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 
 Deelcertificaat: als de leerling een module van de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 
 Attest van verworven competenties: als de leerling een module van een modulaire opleiding niet met 

vrucht heeft gevolgd. Het attest vermeldt de competenties die de leerling in de desbetreffende module wel 
verworven heeft. 

 In modulaire opleidingen kunnen studiebewijzen ook tijdens het schooljaar worden uitgereikt. Een module 
die op het einde van het schooljaar nog niet behaald is, kan het volgende schooljaar verdergezet worden. 

 
4.3.2 Getuigschriften/diploma 
 
 Getuigschrift van het tweede jaar van de tweede graad van het secundair onderwijs: wordt behaald 

indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en Engels zijn 
opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald en minstens twee volledige 
schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige schooljaar.  

 Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs: wordt behaald 
indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en Engels zijn opgenomen, 
heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald en minstens vier volledige schooljaren heeft 
gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige schooljaar.  

 
 Diploma secundair onderwijs: wordt behaald indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in 

de leerplannen PAV en Engels zijn opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald, 
minstens vijf volledige schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige 
schooljaar en in het bezit is van een getuigschrift van het tweede leerjaar van de tweede graad. 

4.3.3 Duale opleidingen 

 attest van verworven competenties 
 deelkwalificatie duaal 
 certificaat beroepskwalificatie duaal 
 diploma secundair onderwijs duaal 
 studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs duaal 

 
4.4 Delibererende klassenraad  
 
4.4.1 Samenstelling  
De delibererende klassenraad bestaat uit de directeur of zijn afgevaardigde, die het voorzitterschap 
waarneemt en alle leerkrachten die aan de betrokken leerling les geven. 
De voorzitter kan raadgevende leden aan de delibererende klassenraad toevoegen. CLB, leerlingbegeleider en 
trajectbegeleider.  
De delibererende klassenraad wordt administratief ondersteund door een secretariaatsmedewerker. 
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4.4.2 Bevoegdheden 
De delibererende klassenraad heeft de autonome bevoegdheid om te beslissen of een leerling voor een 
opleiding of een module geslaagd is. De delibererende klassenraad gaat na of de leerling in voldoende mate de 
opleidingsdoelstellingen heeft bereikt om een studiebewijs te behalen. 
 
4.4.3 Werking 
Bij de beslissing of een leerling geslaagd is, laat de delibererende klassenraad zich leiden door de volgende 
vraag: ‘ beschikt de leerling over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes om met succes een volgende 
module of opleiding aan te kunnen of in het beroepsleven te stappen?’ 
Dit wil zeggen dat de delibererende klassenraad prospectief delibereert met het oog op de toekomst. De 
delibererende klassenraad steunt op een ruime en brede verzameling van gegevens met betrekking tot de 
leerling. Daarbij horen minstens: 
 
 de resultaten van proeven, opdrachten die in de loop van het traject door de leerkrachten van de leerling 

werden afgenomen 
 de opleidingsgerelateerde attitude van de leerling 
 de resultaten van het voltijds engagement en de te presteren uren werkervaring 
 de voorgaande beslissingen, vaststellingen en adviezen 
 de regelmatige aanwezigheid 
 
4.4.4 Betwisting van de attestering (zie algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs) 
 
Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de delibererende klassenraad om je geen (deel)certificaat toe te 
kennen, kan je in een aantal gevallen beroep aantekenen.  
 
4.5 Bijzondere examens  
 
Er kunnen bijzondere examens georganiseerd worden waarmee je aparte getuigschriften of attesten kan 
verwerven.  
 
Tijdens schooljaar 2018-2019 kan je binnen de opleidingen Verhuis en Magazijn je rijbewijs voor heftruck en 
reachtruck behalen.  
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V. AFWEZIGHEDEN (zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs) 

 
Specifiek voor dit centrum gelden bovendien de volgende regels: 
 
5.1 Afwezigheden op het centrum 
 
ALGEMENE REGEL = Bel het centrum of jouw jongerenbegeleider wanneer je afwezig bent.  
Is je afwezigheid te voorzien, meld dit dan vooraf aan de balie. Zorg altijd voor een geldig 
afwezigheidsbewijs. 
 
Algemeen nummer    03/201 25 10 
 
Jongerenbegeleiders: 
Sarah De Ridder   0484/48 73 83 
Sarah Luyckx  0491/61 72 54 
 
5.2 Afwezigheid op het werk of extern project 
 
Je leeft de reglementen van de projecten en werkgevers na.  
 
 Alle afwezigheden worden gewettigd met een officieel attest (doktersattest, attest van de rechtbank, …). 

Dit officieel attest wordt zowel op school als op het werk of project afgegeven.  
 Bij afwezigheid op het werk of project, verwittig je vóór de aanvang van de werktijden de werkplaats.  
 
5.3 Problematische afwezigheden  
 
 Afwezigheden die te laat of niet worden gewettigd, leiden tot een problematische afwezigheid. (ook op het 

project en de werkvloer) 
 Wanneer je meermaals problematisch afwezig bent, wordt er een brief gestuurd naar de ouders* en wordt 

dit geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.  
 Na meer dan 30 halve dagen problematische afwezigheid kan de school meerderjarige leerlingen definitief 

uitschrijven. Je kan dan geen certificaat en/of getuigschrift behalen. Opnieuw inschrijven kan dan pas het 
daaropvolgende schooljaar.  

 Naast bovenstaande maatregelen en gevolgen kan de school leerlingen met problematische afwezigheden 
een begeleidingstraject opleggen.  

 Problematische afwezigheden kunnen aanleiding geven tot het terugvorderen van de studietoelagen. 
 
 5.4 Bijzondere reglementering  
 
 Je kan alleen op verklaring van een arts vrijgesteld worden van de oefeningen tijdens de praktijklessen. Je 

moet in de les aanwezig zijn en zal indien mogelijk een alternatieve taak moeten uitvoeren. Je bent 
verplicht hiervoor een medisch attest binnenbrengen. 
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VI. VERLATEN VAN HET CENTRUM  
 
6.1 Vroegtijdig de lessen verlaten  
 
 vraag je toestemming aan de leerkracht om de klas te verlaten  
 ga naar het jongerenteam en meld je daar aan 
 het jongerenteam neemt contact op met je ouders*  
 Je brengt de eerstvolgende lesdag een wettiging binnen. 
 
6.2 Te laat komen  
 
Je meldt je aan bij de balie waar je een briefje ‘melding van te laat komen’ krijgt; dan ga je naar de les en geef 
je dit briefje aan de leerkracht. Vergeet niet je te verontschuldigen. Herhaaldelijk te laat komen, zonder enige 
vorm van beterschap, leidt tot het opstarten van een begeleidingstraject. 
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VII. SCHOOLONKOSTEN  
 
7.1 Bedrag onkosten  
 
De maximumfactuur voor schooljaar 2019-2020 bedraagt 90 euro. Veiligheidsschoenen zijn verplicht in de 
Horeca- en de harde-sector opleidingen. Ze kunnen voor €25 aangekocht worden in WLAN of meegebracht 
worden van thuis, mits ze aan de vereiste veiligheidsvoorschriften voldoen. 
 
Jongeren uit de horecaopleidingen kunnen net als andere jongeren tijdens hun middagpauze gebruik maken 
van de snackbar volgens de gangbare tarieven. Jongeren uit de opleiding Brood- en Banketbakker of 
Chocolatier kunnen aan gunstige tarieven de bereide producten aankopen. 
Jongeren uit de opleidingen Fiets, Bromfiets of Hout mogen werken aan zelf meegebracht materiaal of aan een 
eigen werkstuk, mits vergoeding van de materiaalkost. De leerkracht zal deze kosten op voorhand met jou 
bespreken en afrekenen. 
Haarkleuringen voor eigen gebruik worden aan aankoopprijs doorgerekend aan de jongeren haartooi. 
Externen die door de jongeren zelf worden meegebracht of jongeren van WLAN die model zitten betalen de 
gangbare tarieven (met korting) van het kapsalon. 
 
De maximumfactuur wordt bij inschrijving of herinschrijving betaald. 
Bij inschrijving wordt ook een waarborg van 50 euro aangerekend. Deze wordt gebruikt bij opzettelijke 
beschadigen van materiaal of verlies van kledij. Bij het verlaten van het centrum wordt deze integraal 
teruggestort, rekening houdend met eventuele onkosten. 
 
7.2 Buitengewone vergoedingen  
 
Dit zijn te betalen vergoedingen wegens het veroorzaken van schade of veroorzaken van een andere meerkost 
die buiten de normale opleidingskost valt en niet gedekt kan worden door de waarborg. 
 Het bedrag van de door hem/haar veroorzaakte schade;  
 Het bedrag van de door hem/haar veroorzaakte meerkost van de schoolwerking. 
 
 7.3 Wijze van betaling  
 
7.3.1 Cash / bancontact in de school  
 
Dit gebeurt op het secretariaat of bij je leerkracht. Bij een betaling in cash of met bancontact wordt elke keer 
een bewijs van betaling afgegeven. 
 
7.3.2 Bankoverschrijving  
 
Betalen kan door storting of overschrijving op de schoolrekening:  
Werkend Leren Antwerpen Noord 
BE04 091017343 831 
Steeds in de mededeling naam en klas van de leerling vermelden.  
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7.3.3 Betalingsmoeilijkheden (zie algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs) 
 
In het kader van de hoeveelheid onkosten die moeten betaald worden, willen wij alle begrip opbrengen voor 
betalingsmoeilijkheden. Er kan dan een betaalplan opgemaakt worden. Dit dient bij de inschrijving besproken 
te worden met het jongerenteam zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen.  
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VIII. VEILIGHEID   
 
Het gevoerde veiligheidsbeleid blijft in de eerste plaats gericht op het uitschakelen van risico’s, in de tweede 
plaats op het verminderen van risico’s en het beperken van schade. Hiertoe wordt door directie en 
middenkader een dynamisch risicobeheersingssysteem en beleidsplan uitgewerkt en de nodige middelen ter 
beschikking gesteld van de medewerkers.  
Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en van alle leerkrachten de welzijnsregels na te leven 
en in kennis te brengen van de leerlingen en erover te waken dat zij actief betrokken worden bij de realisatie 
van het preventiebeleid van onze school.  
De technisch adviseurs, de dienst Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en de 
arbeidsgeneeskundige dienst geven deskundig advies inzake welzijn bij het uitvoeren van werk aan alle 
betrokkenen. Zij zullen door toezicht op de realisatie van het preventiebeleid, door risicoanalyse en risico-
evaluatie, en het uitwerken van gepaste maatregelen actief bijdragen tot een doelgericht welzijnsbeleid.  
 
8.1 Persoonlijke Beschermingsmiddelen  
 
Tijdens de lessen praktijk en tijdens het werken ben je verplicht je PBM ( veiligheidsbril, overall, 
veiligheidsschoenen, …) te dragen.  
Voor deze PBM draag je zorg en onderhoud je ze zoals het hoort. 
Je ontvangt deze PBM bij de start van je opleiding. Bij het definitief verlaten van de school of op vraag van de 
school worden deze terug ingeleverd.  
Het normale gebruik van deze PBM is gratis, maar bij verlies of abnormale slijtage wordt er een 
schadevergoeding aangerekend. De eventuele schadevergoeding wordt individueel bepaald afhankelijk van de 
toegebrachte schade. De school bepaalt eenzijdig het bedrag.  
 
8.2 Brandveiligheid en evacuatie  
 
Per schooljaar gebeurt er in het begin van het schooljaar één aangekondigde evacuatieoefening. Volgens een 
vooraf opgesteld scenario wordt een brand in de school gesimuleerd en aangekondigd. Meerdere 
evacuatieoefeningen worden niet vooraf gemeld. Je moet deze oefeningen ernstig nemen en alle richtlijnen 
van de leerkrachten en/of het interventieteam opvolgen. Misbruiken van de brandmeldingsinstallaties en 
blusmiddelen worden als een zeer ernstig vergrijp aanzien en bijgevolg streng gesanctioneerd.  
 
8.3 Veiligheidsinstructiekaarten  
 
Alle machines en elektrische toestellen zijn uitgerust met veiligheidsinstructiekaarten. Je bent verplicht deze 
instructies nauwgezet te volgen en rekening te houden met de opmerkingen van de leerkracht.  
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IX. AFVALBELEID (RECYCLAGE)  
 
9.1 In de recreatieruimte/in de klas 
 
Papier, blikjes en restafval werp je in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of afvalemmers. Laat geen afval 
achter in de lokalen, gangen of op het schoolplein. 
 
9.2 In de werkhuizen 
 
Hier spreken we over bedrijfsafval zoals staal, koper, koperdraad, aluminium, lood, zink, kunststof auto-
onderdelen, vuile oliën en dergelijke. Alle bedrijfsafval wordt gesorteerd. Je leerkracht zal je uitleggen hoe dit 
gebeurt. 
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X. ONGEVALLEN  
 
10.1 Algemene regels 
Wanneer je door om het even welke oorzaak een ongeval hebt in de school of op de normale en veiligste weg 
tussen huis, school en/of werkplaats, moet dit onmiddellijk op het leerlingensecretariaat gemeld worden.  
Het gebeurt meermaals dat schoolongevallen niet worden aangegeven daar zij aanvankelijk niet ernstig lijken. 
In deze gevallen heeft men geen recht op financiële tussenkomst vanwege de verzekeringsmaatschappij 
wanneer zich later verwikkelingen zouden voordoen.  
Tevens herinneren wij eraan dat rekeningen in verband met een schoolongeval in eerste instantie betaald 
worden door de ouders*. Na betaling moeten deze hun ziekenfonds om tussenkomst verzoeken en een 
document vragen waarop vermeld staat:  
 datum van ongeval  
 naam slachtoffer  
 werkelijke uitgaven  
 terugbetaalde som  
 
Dit formulier zal dan via de school aan het AGSOA, Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen bezorgd 
worden in afwachting van betaling van het verschil door de verzekeringsmaatschappij.  
Bij ongevallen waarvoor in de behandeling massage, bestraling en dergelijke nodig zijn, is de schriftelijke 
toelating van de verzekeringmaatschappij verplicht. 
 
10.2 Verzekering  tegen ongevallen 
 
Je wordt via de school verzekerd voor de verplaatsing van school naar huis en terug (langs de normale en 
veiligste weg), ook wanneer je gebruik maakt van een fiets.  
Ongevallen ‘op weg van en naar de school’ dienen steeds bewezen te worden door het opgeven van getuigen 
(ook medeleerlingen komen hiervoor in aanmerking). Bij gebrek aan getuigen is het nodig een proces-verbaal 
te laten opstellen door de politie.  
In navolging van de huidige wetgeving is ook de burgerlijke aansprakelijkheid voortkomend uit het bezit of het 
gebruik van voertuigen die onder de toepassing vallen van de wet van 01/07/1956 betreffende de verplichte 
verzekering van motorrijwielen, steeds uit de verzekering gesloten.  
Ook de lichamelijke verwondingen opgelopen door leerlingen als bestuurder van een motorrijtuig zijn niet 
verzekerd door de schoolpolis. Met andere woorden, als passagier is de leerling verzekerd, als bestuurder 
niet.  
Voor verplaatsingen tijdens de schooluren gebruik je niet je eigen voertuig (vb. uitstappen).  
De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade en schade aan brillen (dus geen schade aan voertuig, 
kleding, boekentas, enz.).  
Schade, opzettelijk toegebracht door een andere leerling, dient ‘in der minne’ (= door beide partijen overeen 
te komen) of via rechtskundige bijstand rechtstreeks met de andere partij geregeld te worden.  
Volgens artikel 1382 en artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek zijn de ouders* verantwoordelijk voor hun 
minderjarige kinderen.  
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XI. OVERIGE  
 
11.1 Verlof- en vakantieregeling 
 
Facultatieve verlofdag: maandag 7 oktober 2019 
Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 t.e.m. vrijdag 1 november 2019 
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 
Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 
Paasvakantie: maandag 6 april 2020 t.e.m. maandag 17 april 2020 
Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie: woensdag 1 juli 2020 t.e.m. maandag 31 augustus 2020 
 
Voor leerlingen in het normaal economisch circuit is de vakantieregeling afhankelijk van je contract en/of 
afspraken met de werkgever. 
 
11.2  Adreswijzigingen 
 
Je meldt alle wijzigingen (adres, telefoon, gezinssituatie, ...) zo vlug mogelijk op het leerlingensecretariaat. Bij 
het definitief verlaten van de school, geef je ook elke adreswijziging door aan het secretariaat (nazenden van 
berichten en werkaanbiedingen, ...).  
 
Bijlagen: 
 
Bijlage 1: verklaring betreffende het voltijds engagement 
 
 
 
 
 
We hopen dat je je hier vlug thuis zal voelen en dat je hier een fijne en succesvolle tijd doormaakt. 
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Bijlage 1 
 

Verklaring betreffende het voltijds engagement 
 
 
Ik, ____________________________________ , werd ingeschreven in de opleiding 
__________________________   en verklaar te hebben gelezen en volledig akkoord te gaan met deze 
verklaring. 
 
De onderstaande afspraken worden gemaakt tussen Werkend Leren Antwerpen Noord en mezelf en blijven 
geldig gedurende de volledige opleidingsperiode. 
 
Het niet nakomen van onderstaande afspraken kan voor minderjarige leerlingen leiden tot het niet behalen 
van het certificaat en zal voor meerderjarige leerlingen leiden tot uitschrijving uit het centrum wegens “niet 
inschaalbaarheid voor arbeid”. 
 
Ik verklaar een exemplaar van dit document te hebben ontvangen en gelezen. 
 
 

1. Ik verklaar mij te hebben ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en het inschrijvingsbewijs te 
hebben bezorgd aan het centrum. 
 

2. Ik verklaar gemotiveerd te zijn om een opleiding te volgen en een passende betrekking/ opleiding te 
aanvaarden. 

 
3. Ik verklaar mij te zullen houden aan de afspraken en regels met betrekking tot afwezigheden en op tijd 

komen. 
 

4. Ik verklaar de gemaakte afspraken met mijn trajectbegeleider stipt na te leven. 
 

5. Ik leverde een medisch geschiktheidsattest af aan het centrum (voor de opleidingen horeca, 
vorkheftruck, magazijn). 

 
6. Ik verklaar per maand minstens vijf schriftelijke sollicitatiebewijzen voor te leggen aan mijn 

trajectbegeleider, tenzij anders afgesproken. 
 

 
Gelezen en goedgekeurd 
 
 
________________________ 
 


