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ADDENDUM SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 
 

DEEL I: 
 

2. Engagementsverklaring 
 

2.2.1 
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer 

dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als uw kind, ondanks 
begeleidingsmaatregelen van de school en het C.L.B en ondanks verwittigingen 

van de overheid, gedurende twee opeenvolgende schooljaren 29 of meer dagen 
problematisch afwezig is geweest, zal u de schooltoelage (van het tweede 
schooljaar) moeten terugbetalen. 

 
DEEL II: 
 

3. Studiereglement 
 

3.1.7 

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze 
toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). 
Daarvoor moet je je wenden tot de directie. Je hebt dus geen recht op deze 

afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een 
verklaring van je ouders). 

 
3.1.10 Spijbelen kan niet 
… 

-  Extreem te laat komen kan door de school aanzien worden als spijbelen of 
problematisch afwezig zijn. 

 
3.4.4 Een aangepast lesprogramma 
Bij specifieke onderwijsbehoeften 

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan 
de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat 

je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet 
zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie 

voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf 
aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het 
schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig 

hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra 
hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om aangepaste doelstellingen, een spreiding 

van het lesprogramma ... We werken hiervoor samen met het CLB. 
 
Als extra hulpmiddel gebruikt onze school SPRINT software. Sprint helpt kinderen, 

jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dyslexie. 
Van jongs af aan kan Sprint ingezet worden om te remediëren en te oefenen. Je 

kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. Ook bij het aanleren van vreemde 
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talen kan Sprint gebruikt worden. In secundair en hoger onderwijs is het een 
handig hulpmiddel bij het studeren. 

Sprint bevordert de motivatie en de zelfstandigheid bij lezen en schrijven, zowel 
op school als daarbuiten. Dit is een handig voorleesprogramma dat je helpt met 

lezen en schrijven. Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word. 
Een pdf-bestand, dus ook de digitale schoolboeken, kan je meteen openen in 
Sprint. 

Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra hulpmiddeltjes zoals 
homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften,... die je helpen om beter te 

schrijven en vlotter te studeren. 
Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het lager en secundair onderwijs 

kunnen deze gratis voorleessoftware gebruiken. 
 
Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden 

Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je 
toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te 

sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je 
tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma 
kan enkel in de volgende gevallen: 

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

 
3.5.1 wordt 3.6.1 
-  De delibererende klassenraad bestaat tenminste uit de leerkrachten… of zijn 

afgevaardigde.  
Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de 

bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus 
heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot 
en met de vierde graad. 

 
3.5.2.3 wordt 3.6.2.3 Flexibele leertrajecten 

In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het 
1ste leerjaar van een graad beslissen dat je ondanks enkele tekorten toch al mag 
starten in dat 2de leerjaar. Je moet dan wel in de loop van dat 2de leerjaar die 

tekorten wegwerken. De school zal je hierbij ondersteunen. Op het einde van het 
1ste leerjaar krijg je dan geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van 

regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan. 
 
Uitzonderlijke gevallen zijn: 

 wanneer je door ziekte of ongeval een groot deel van de leerstof hebt 
gemist; 

 wanneer je als ex-OKAN-leerling een grote inhaalbeweging moet maken 
voor één of meer vakken. 

 

Als je in de loop van het 2de leerjaar van school of van studierichting zou 
veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar 

opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je 
ouders niet akkoord gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een 

oriënteringsattest op het einde van het schooljaar. 
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3.5.3 wordt 3.6.3 Adviezen 
… 

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of 
meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om 

bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare 
positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het 
volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling. 

 
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best 

een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou 
uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. 

De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd 
kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn. 
… 

 
3.5.4 wordt 3.6.4 Betwisting door je ouders (*) van de genomen beslissing 

2. Als de betwisting… bij het schoolbestuur: 
 Dhr. Cyriel Peirsman 
3. … Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  

De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen vind je in deel III, punt 
1.8 van dit document. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 

gewettigde reden of overmacht. 
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het 

door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. 

De beroepscommissie streeft… van mensen die dat niet zijn. 
De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij 
een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal ofwel…beslissing nemen. 
De beroepscommissie zal de gemotiveerde … ouders meedelen. 

 
4.1.4 Rookverbod 
Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten 

op basis van tabak of van soortgelijke producten.  
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-

pen en heat-stick zijn verboden.  
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen. 
Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. 

 
4.1.5.1 Vormen van pesten en ongewenst seksueel gedrag 

-  Seksueel grensoverschrijdend gedrag: We vinden het belangrijk dat seksualiteit 
en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen 
grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. 

 
4.1.5.2 Houding van de school 

-  Op school… van pesten of seksueel overschrijdend gedrag. 
-  De school heeft een e-mailadres… kan sturen om pestproblemen of ongewenst 

seksueel gedrag te melden. 
 
4.1.5.3 Aanpak 

-  Wanneer je het… Zij zullen, samen met jou, naar een oplossing zoeken, zonder 
te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen. 
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4.1.6 Privacy 
4.1.6.1 Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 
verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de 

inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de 
leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de 
leerlingbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer 

informatie daarover vind je in deel III, punt 5 van het schoolreglement. 
 

Jouw persoonsgegevens verwerken we met Wis@d. We maken met de 
softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier 

mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 
 
Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 

dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt 
tot de personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het 

C.L.B). 
 
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je 

kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie 
ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We 

kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals 
medeleerlingen. 
 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook 
gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de 

schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd 
intrekken. 
 

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met 
privacy@sintjorisbazel.be 

 
4.1.6.2 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  
Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, 

in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 
school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De 

personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op 
die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 
 

Bij het begin van het schooljaar vragen jou om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming 

gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. 
 
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving 

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de 
school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je 

de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht 

hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
4.2.1 Begeleidende maatregelen 
… Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: 

 een gesprek; 
 …; 

mailto:privacy@sintjorisbazel.be
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 een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-out 
genoemd. Dat is een programma dat in plaats komt van de normale lessen. 

Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. 
Dit project kan zowel individueel als klassikaal. Je ouders moeten wel 

akkoord gaan. 
o Een korte time-out … uit te voeren. 
o Een lange time-out zal worden uitgewerkt door NAFT Waas, Huis van 

het Kind Sint-Niklaas. 
 herstel: 

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste 
plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te 

denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te 
gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn: 

o een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

o een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
o een bemiddelingsgesprek; 

o No Blame-methode; 
o een herstelgericht groepsoverleg (HERGO); 

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een 

onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, 
vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar 

een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of 
een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor 
onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten 

plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte. 
 

4.2.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 
… 
Dat zal bv. het geval zijn: 

 als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet 
nakomt; 

 als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
 als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. 

 

4.2.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure 
… 

-  Na het gesprek… binnen een termijn van 5 dagen. 
 
4.2.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? 

… 
-  Je ouders… bij het schoolbestuur: 

 dhr. Cyriel Peirsman 
- Wanneer het schoolbestuur… Die kunnen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere 
procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk 

zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
 

 
4.2.3.8 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel 
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de 

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je 
tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een 
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preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je 
ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat 

schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun 
vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. 

Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken 
maken met jou en je ouders. 
 

4.3 Klachtenregeling 
Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of 

gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken 

van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met 

de directeur en de voorzitter van het schoolbestuur. 

 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat 

wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele 

conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. 

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders 

volstaat, dan kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de 

Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen 

dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door 

hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet 

je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.  

 

Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat 

wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden 

geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis 

waarop de klacht betrekking heeft. 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht 

steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, 

dus ook het schoolbestuur. 

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al 

heeft behandeld. 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders 

moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die 

hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om 

zelf op de klacht in te gaan. 

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. 

De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 

procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid 

of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of 

reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur 

al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, 

evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende 
instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de 

definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 
 
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur 
een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van 

deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De 
eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van 

de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 
 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en 

sereniteit. 
 

DEEL III: 
 

1.1 Schoolbestuur 
… voorzitter: dhr. Cyriel Peirsman 
 

1.9 C.L.B. 
… 

Jij en je ouders worden in elk geval…van de begeleiding. 
De school heeft recht op begeleiding door het C.L.B. Het C.L.B kan bepaalde 
problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de 

school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast 
biedt het C.L.B versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen 

of een groep leerlingen. 
 
Wij wisselen.. op school. Je ouders of jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten 

toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het C.L.B. 
… waarmee wij samenwerken. 

 
Het C.L.B maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= C.L.B-dossier) 

aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je 
komt van een school…, zal het C.L.B.-dossier 10 werkdagen… 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Als je niet wil … binnen een termijn van 10 werkdagen… 
Je kan je echter niet verzetten… vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van 

de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in 
het kader van de systematische contacten. 

 
Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen: 

- … 

- … 
- de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het C.L.B 

aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen 

of een groep leerlingen. 

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf…) …tegen een bepaalde medewerker van 
het C.L.B…. Je moet dan wel binnen…door een andere C.L.B. medewerker of een 

andere arts. … Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het 
onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde C.L.B-arts van het C.L.B dat onze 

school begeleidt. 
 
1.10 Het ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: De Accolade Waas & 
Dender 

- Adres: Heilig Hartlaan 1a, 9160 Lokeren (09/346.90.08) 
- Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw 
ondersteuning kan je terecht bij volgend aanspreekpunt: mevr. Caroline De 

Maeyer 
 

1.10 wordt 1.11 Schoolraad 
voorzitter:  dhr. Dave Deckers 
directie: dhr. Karl Fievez 

2 leden van de ouderraad 
2 leden van het personeel 

2 leden van de lokale gemeenschap 
2 leerlingen van de leerlingenraad 

 
1.11 wordt 1.12 CPBW 
Het schoolbestuur: dhr. Cyriel Peirsman (i.p.v. Dhr. Alfons De Maeyer) 

 
1.12 wordt 1.13 LOC 

Het schoolbestuur: dhr. Cyriel Peirsman (i.p.v. Dhr. Alfons De Maeyer) 
 
1.13 wordt 1.14 Ouderraad 

voorzitters:  dhr. Wim Van Campe en mevr. Katelijne De Weerdt 
Penningmeester: dhr. Jurgen Cop 

 
1.16 Vrijwilligers 
Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met 

vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele 
anderen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop we dit organiseren. 

Voor de volgende activiteiten doen we zoal beroep op vrijwilligers: Open 
Schooldag, Sint-Joris quiz, spaghettiavond, proclamatie… 
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1.16.1 Verzekeringen 
Verplichte verzekering 

Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij DVV. 
Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat. 
 

Vrije verzekering 
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke 

schade die vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg 
naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij DVV. Je 

kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat. 
 
1.16.2 Vergoedingen 

Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen 
enkele vergoeding. 

 
1.16.3 Geheimhoudingsplicht1 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt 

waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Een vrijwilliger gaat discreet om met 
de informatie die hem of haar is vertrouwd. 

 
4. Administratief dossier van de leerling 
... 

Voor meer informatie rond de privacyrechten van deze gegevens verwijzen we 
graag naar “Deel II, onderdeel 4.1.6 Privacy”. 

… 
De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. 
getuigschrift van basisonderwijs) je hebt behaald. 

 
6. Samenwerking met andere organisaties 

SODA 
Alle leerlingen in de derde graad van het bso kunnen een SODA-attest behalen. 
Dit SODA-attest beloont de leerlingen die zich gedurende een heel schooljaar 

inzetten voor de componenten Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Het attest 
geeft hen meer kansen op de arbeidsmarkt. Tevens geeft het de leerling een 

voordeel bij het vinden van een geschikte stageplaats of vakantiewerk. 
 
 

Vriendelijke groeten 
Directeur K. Fievez 

 

                                       
1 Een definitie en meer informatie rond de geheimhoudingsplicht voor vrijwilligers kan je 

terugvinden op: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/omgaan-met-

vertrouwelijke-informatie-en-beroepsgeheim-door-vrijwilligers 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/omgaan-met-vertrouwelijke-informatie-en-beroepsgeheim-door-vrijwilligers
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/omgaan-met-vertrouwelijke-informatie-en-beroepsgeheim-door-vrijwilligers

