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10 december 2019 

 

Addendum Schoolreglement 2019-2020 

DEEL I: 

1. Pedagogisch project 

Aanvulling (boven het slot): 

Het pedagogisch project van de school is ingebed in het project van de 

katholieke dialoogschool “Engagementsverklaring van het katholiek 

onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.” 

 

2.2.1 

Aanpassing: 

 De schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd. 

 

DEEL II: 

2.4.2 De betaling 

Aanvulling (bij het inleidend gedeelte): 

De school zorgt er voor dat de onkosten van een schooljaar gespreid worden 

over een heel schooljaar. Op geregelde tijdstippen zal een schoolfactuur 

worden opgemaakt.  

Voor vragen of opmerkingen over financiële aangelegenheden binnen de 

school kan men terecht bij de contactpersoon, mevr. Van Bogaert. 

 

3.1.10.1 Koppeling aan schooltoelagen 

Aanpassing: 

 De schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd. 

 

3.4.3 De leerlingbegeleiders 

Aanpassing: 

Leerlingbegeleider 2de graad: dhr. De Meulenaer vervangen door mevr. 

Scheers. 
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3.5.2 Mogelijke beslissingen 

3.5.2.1 

Aanvulling: 

Rekening houdend met de (trapsgewijze) modernisering van het secundair 

onderwijs maken we het onderscheid tussen de mogelijke beslissingen bij 

een deliberatie op het einde van het schooljaar voor het 1ste jaar en voor 

de hogere jaren. 

 

In 1A:  

 Oriënteringsattest A (+ advies) 

 Oriënteringsattest A met verplichte remediëring (+ advies) 

 Oriënteringsattest A (+ advies) met afsluiting tot één of meer 

basisopties of pakketten van de basisopties van het 2de leerjaar A 

of B 

 Oriënteringsattest C 

 

In 1B: 

 Oriënteringsattest A (+ advies) + getuigschrift basisonderwijs 

 Oriënteringsattest A met verplichte remediëring (+ advies) + 

getuigschrift basisonderwijs 

 Oriënteringsattest A (+ advies) met afsluiting tot één of meer 

basisopties of pakketten van de basisopties van het 2de leerjaar A 

of B + getuigschrift basisonderwijs 

 Oriënteringsattest C 

 

4.1.6 Privacy 

Aanvulling: 

Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de 

leerling in de school om toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt 

dan voor de volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien de school 

de beelden en geluidsopnames voor andere doelen wil gebruiken (bv. in een 

ander medium), vraagt ze opnieuw toestemming. 

 

 

4.2 Orde- en tuchtmaatregelen wordt vervangen door Herstel- en 

sanctioneringsbeleid 
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4.2.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? 

Aanvulling bij het 4de streepje: 

- Bij een mededeling van definitieve uitsluiting moet de directeur de 

betrokken leerling en zijn ouders schriftelijk verwijzen naar de 

mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure. 

 

 

DEEL III 

1.4 Coördinator, leerlingbegeleiders 

Aanpassing: 

Leerlingbegeleider 2de graad: dhr. De Meulenaer vervangen door mevr. 

Scheers. 

 

2. STUDIEAANBOD 

Aanvulling: 

Meer informatie vind je terug op www.sintjorisbazel.be  

http://www.sintjorisbazel.be/

