vragen
en antwoorden
over rechten
en plichten
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Wil je weten wat kan en niet kan op school? Blader dan door deze gids.
Je vindt het antwoord op veelgestelde vragen over:
p. 4
p. 6
p. 9
p. 11
p. 14
p. 16
p. 20
p. 22
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p. 23

p. 29
p. 34

p. 37

p. 38
p. 40
p. 44
p. 45
p. 46
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p. 49
p. 52

p. 57

p. 61

p. 63
p. 66
p. 69

p. 71
p. 72
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Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan een sportdag of
schooluitstap, ook al vinden ze buiten de lesuren plaats.
Ben ik verplicht
om mee te doen
met de sportdag
of schooluitstap?

Die activiteiten moeten wel passen in het pedagogisch project van de
school. Ze moeten dus onderwijzend of opvoedend zijn en in het
leerplan passen.
Af en toe organiseert de school activiteiten die buiten de
schoolmuren plaatsvinden en langer duren dan één lesdag.
Typische voorbeelden zijn: meerdaagse schoolreizen,
bezinningsdagen, een geïntegreerde werkperiode, taaluitwisseling
tussen Nederlandstalige en Franstalige leerlingen...
Het is de bedoeling dat alle leerlingen deelnemen aan die meerdaagse
activiteiten. Ze brengen je kennis bij die je binnen de vier muren van je
klaslokaal moeilijk kunt opdoen.
Toch kan de school je niet verplichten om deel te nemen aan
meerdaagse uitstappen tenzij deze werden aangekondigd in het
schoolreglement. Gaat het om meerdaagse uitstappen die niet in het
schoolreglement staan, dan moet de school schriftelijke toestemming
aan je ouders vragen.
De school moet zinvolle opvang voorzien voor leerlingen die niet
deelnemen aan meerdaagse activiteiten.
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… aanwezig zijn op de opendeurdag
alleen verplicht is als dat zo in het
schoolreglement staat.

Het is niet wettelijk verplicht, maar toch hebben de
Ben ik verzekerd
als me iets overkomt
op school of tijdens
een activiteit met
de school?

meeste scholen een verzekering voor hun leerlingen. In de verzekeringspolis staat meestal dat ‘het schoolleven’ verzekerd is, dus zowel
schoolse, naschoolse als buitenschoolse activiteiten. De meeste verzekeringspolissen bevatten ook een opsomming van zware fouten
die de verzekeringsmaatschappij niet verzekert en waarbij ze geen
schadevergoeding uitkeert. Bij betwistingen heeft de rechter steeds
het laatste woord.
Je ouders of jijzelf kunnen de polis inkijken. Vraag ernaar bij de
directeur.

—

Ja, dat mag. Want de school is verantwoordelijk in geval van een
Mag de school
ons verbieden
om een schoolfuif
te organiseren?

vechtpartij, diefstal of wanneer je verlies maakt. Zelfs al is de school
geen organisator en staat enkel haar naam vermeld op de affiche, dan
nog kan de rechtbank haar medeverantwoordelijk stellen. Daarom zijn
de meeste scholen niet happig op schoolfuiven.
In sommige scholen mag het wel. Maak dan goede afspraken en kom
die na. Overleg met de directeur wat wel en niet kan.
Meer info op www.fuifpunt.be.
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Jouw ouders beslissen. Ze kunnen kiezen voor gewoon
secundair onderwijs. Maar ze kunnen ook nagaan of je naar het
buitengewoon onderwijs mag.

Wie beslist
of ik naar het
buitengewoon
onderwijs kan?

Om je in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, moet je
een inschrijvingsverslag op zak hebben. In dat verslag staat welke
opleidingsvorm en welk type van buitengewoon onderwijs het best
bij jou passen. Je krijgt het verslag na onderzoek bij het CLB of een
andere gemachtigde dienst.
Belangrijk: je kan alleen naar een school met het type en de
opleidingsvorm die in je verslag vermeld staan.
—

Ja. Net als in het gewone secundair onderwijs kan je in het
Kan ik in het
buitengewoon
onderwijs van school
veranderen tijdens
het schooljaar?



buitengewoon onderwijs van school veranderen tijdens het
schooljaar. Kies je opnieuw voor buitengewoon secundair
onderwijs, dan heb je geen nieuw inschrijvingsverslag nodig. Je
hebt het recht om je inschrijvingsverslag mee te nemen naar je
nieuwe school.
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Afhankelijk van de vorm van buitengewoon onderwijs

Haal ik in het
buitengewoon
onderwijs een
gewoon diploma?

die je volgt, kan je een attest, getuigschrift of diploma behalen.
• Heb je de opleidingsvormen 1 of 2 gevolgd, dan krijg je een attest
uitgereikt.

• Volgde je opleidingsvorm 3 en ben je geslaagd voor de
kwalificatieproef, dan ontvang je een getuigschrift.
• Volgde je opleidingsvorm 4, dan zijn de studiebewijzen die je er
behaalt dezelfde als die van het gewoon secundair onderwijs.
—

Volgde je opleidingsvorm 1, dan kan je meestal niet

gaan werken of voortstuderen. Je verblijft in een gezinsvervangend
tehuis of je blijft thuis en kan naar een dagcentrum voor volwassen
gehandicapten.

Kan ik werken
of voortstuderen
na het buitengewoon secundair
onderwijs?

Heb je opleidingsvorm 2 gevolgd, dan kan je werken in een beschutte
werkplaats.
Beëindigde je opleidingsvorm 3 met succes, dan kan je gewoon gaan
werken. Of je kan een jaar alternerende beroepsopleiding volgen.
Tijdens die opleiding combineer je lessen op school met werk in een
bedrijf. Zo doe je ervaring op. Aan het einde van het schooljaar behaal
je een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
Ben je afgestudeerd in opleidingsvorm 4, dan kan je gaan werken of
hoger onderwijs volgen. Er bestaat geen buitengewoon hoger onderwijs.
Maar de meeste universiteiten en hogescholen doen extra inspanningen
voor studenten met een beperking. Of misschien kom je in aanmerking
voor geïntegreerd onderwijs in je hogeschool? Dan krijg je steun en hulp
van leraren uit een school voor buitengewoon onderwijs.
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Je bent niet verplicht om begeleiding van het CLB te
Kan de school me
verplichten om naar
het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding
(CLB) te gaan?

aanvaarden. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan moet het CLB altijd eerst
uitdrukkelijk toestemming vragen aan je ouders. Ben je 12 jaar of
ouder en bekwaam om zelf beslissingen te nemen? Dan vraagt het
CLB aan jou of je de begeleiding ziet zitten.

Belangrijk: er zijn twee uitzonderingen op deze regel.
1. Begeleiding kan verplicht worden als je spijbelt.
2. Sommige medische onderzoeken en inentingen zijn verplicht: een
inenting tegen polio bijvoorbeeld. Verplicht of niet, je ouders krijgen
in elk geval vooraf thuis informatie over een medisch onderzoek of
inenting. Het CLB vraagt je ouders ook om schriftelijke toestemming. Het
spuitje mag alleen gegeven worden als je ouders toestemmen. Stemmen
ze niet toe? Dan moet je naar de huisarts voor je inentingen.
—

Als je 12 jaar bent of ouder, dan mag je je eigen dossier
Wie mag mijn
CLB-dossier
inkijken?

inkijken. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken
met jouw toestemming. Als je jonger bent dan 12 jaar, mogen je
ouders je dossier inkijken.

Een paar stukken van je dossier blijven geheim voor jou en je
ouders:
- informatie over andere personen dan jijzelf of je ouders;
- informatie die komt van iemand anders dan jijzelf of je ouders, als
die persoon gevraagd heeft om de informatie niet vrij te geven;
- informatie van gerechtelijke overheden, bijvoorbeeld van de rechtbank.
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Het CLB moet je dossier doorgeven aan het CLB van je nieuwe
Ik verander van
school. Verhuist
mijn oude CLBdossier naar het
nieuwe CLB?

school. Je kan je daartegen verzetten (of je ouders, als je jonger bent
dan 12 of als je niet in staat bent zelf te beslissen) Doe dat binnen de
10 dagen na de officiële mededeling van de overdracht.
Sommige gegevens gaan in elk geval door naar het nieuwe
CLB, of je dat nu wilt of niet: identificatiegegevens (naam,
adres, geboortedatum, …), medische gegevens (inentingen) en
spijbelgegevens.
—

In het eerste en derde jaar van het secundair onderwijs

Moet ik op medisch
onderzoek?

10

is het medisch onderzoek verplicht. Op die manier kan de arts
beginnende aandoeningen of ziekten tijdig opsporen of zelfs
voorkomen. Bovendien kunnen de CLB’s zo belangrijke informatie
verzamelen over de algemene gezondheidstoestand van jongeren.
Niet de school, wel het CLB organiseert het medisch onderzoek.
Want het CLB heeft als taak om je gezondheid op te volgen. Bij
je inschrijving in een school krijg je te horen met welk CLB de
school samenwerkt. Jij (vanaf 14 jaar) of je ouders kunnen verzet
aantekenen en een andere arts kiezen. Voor informatie over deze
procedure contacteer je best de directeur van het CLB.
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... de dokter op het medisch
onderzoek aan de jongens vraagt om
op hun hand te blazen om te checken
of ze geen spataders
hebben rond hun teelballen?

Wanneer mag ik
deeltijds leren en
deeltijds werken?

Deeltijds leren en deeltijds
werken kan vanaf een bepaalde
leeftijd:

• Je bent zestien jaar.
• Je bent vijftien jaar én je hebt de
eerste graad van het voltijds secundair
onderwijs beëindigd (maakt niet uit of je
geslaagd was of niet).
Overstappen naar deeltijds onderwijs kan
aan het begin van het schooljaar of tot 31
januari van het lopende schooljaar. Op deze
datum zijn uitzonderingen mogelijk.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Kies je voor deeltijds onderwijs dan kies je

voor een systeem met 2 onlosmakelijke onderdelen: enerzijds
leren en anderzijds werkplekleren.
- Voor het onderdeel leren ga je naar een Centrum voor
Deeltijds Onderwijs of naar Syntra.
- Voor het onderdeel werkplekleren ga je aan de slag in een
bedrijf, in een kleine of middelgrote onderneming (KMO) of
bij een zelfstandige. Ben je nog niet klaar om te werken, dan
volg je een voortraject of een brugtraject.
- Of je gaat naar een Centrum voor Deeltijdse Vorming (CDV) voor
een persoonlijk ontwikkelingstraject.

Waar kan ik
deeltijds leren en
werken? En welk
diploma haal ik?

Welk diploma behaal je in het deeltijds beroepsonderwijs? De
klassenraad beslist welk studiebewijs je krijgt. Er zijn veel verschillende
studiebewijzen die je kan behalen. Zeker nu steeds meer opleidingen in
het deeltijds onderwijs modulair opgebouwd zijn. Modulair betekent
dat de opleiding is opgedeeld in kennis- en vaardigheidspakketjes.
- Attest van verworven competenties: als je een opleiding of een module
volgde, maar niet geslaagd was.
- Deelcertificaat: als je geslaagd bent voor een module.
- Certificaat: als je geslaagd bent voor een opleiding.
- Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs: als je
minstens 2 schooljaren (de eerste graad telt niet mee) in het secundair
onderwijs of in de leertijd hebt doorgebracht en minstens één
certificaat hebt behaald en in voldoende mate de doelstellingen in het
leerplan hebt bereikt.
- Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het
secundair onderwijs: als je minstens 4 schooljaren (de eerste graad telt
niet mee) in het secundair onderwijs of in de leertijd hebt doorgebracht
en minstens één certificaat behaalde en in voldoende mate de
doelstellingen in het leerplan hebt bereikt.
- Diploma van secundair onderwijs: als je minstens 5 schooljaren (de
eerste graad telt niet mee) in het secundair onderwijs of in de leertijd
hebt doorgebracht en je een getuigschrift haalde van de tweede graad
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van het secundair onderwijs en je minstens één certificaat hebt behaald
en in voldoende mate de doelstellingen in het leerplan hebt bereikt.
- Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer: als je
minstens 4 schooljaren (de eerste graad telt niet mee) in het secundair
onderwijs of in de leertijd hebt doorgebracht en je de basiskennis van
het bedrijfsbeheer onder de knie hebt.
Wil je meer weten over deeltijds leren en werken? Kijk dan eens op: www.lerenenwerken-dbo.be
—

Kan ik voortstuderen
na het deeltijds
onderwijs?

Als je het diploma secundair onderwijs

behaald hebt, kan je naar het hoger onderwijs. Heb je dat
diploma niet, dan kan je proberen om het toch nog te halen. Volg
een opleiding in het volwassenenonderwijs. Of leg examens af bij
de Examencommissie.
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de studiepunten

vrij te bepalen door

de on

Hoe kan ik een
diploma in het
secundair
onderwijs halen?

Niet iedereen krijgt een diploma op het einde

van het secundair onderwijs, maar wél een studiebewijs. Je hebt
vier soorten studiebewijzen in het voltijds secundair onderwijs:
oriënteringsattesten, certificaten, getuigschriften en diploma’s.

1. Oriënteringsattesten bepalen of je mag overgaan naar het
volgende jaar, en naar welke richting. Er zijn drie soorten: een Aattest, een B-attest en een C-attest. (zie vraag 98)
2. Je haalt een getuigschrift:
- na elke graad, dus na de eerste graad (eerste en tweede leerjaar) en na
de tweede graad, (derde en vierde leerjaar);
- als je nog geen getuigschrift basisonderwijs hebt krijg je dat wanneer
je slaagt in het eerste leerjaar A of B, of in het beroepsvoorbereidend
leerjaar.
Een studiegetuigschrift krijg je:
- als je slaagt in een vervolmakingsjaar, dat is het derde jaar van de
tweede graad bso;
- als je slaagt in tweede jaar van de tweede graad (zesde leerjaar) bso
Je kan ook een getuigschrift van bedrijfsbeheer krijgen. Dit heb je nodig
als je wilt starten als zelfstandige. Je kunt het behalen in het tweede
of derde jaar van de derde graad (zesde of zevende jaar) of in Se-n-se
onderwijs wanneer je het vak bedrijfsbeheer onder de knie hebt.
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3. Het diploma van secundair
onderwijs krijg je wanneer je slaagt
in het tweede jaar van de tweede
graad (zesde leerjaar) in het aso, tso
of kso. Voor het bso haal je pas een
diploma als je slaagt in het derde
jaar van de derde graad (het zevende
leerjaar). Je doet er dus een jaartje
langer over.
4. Een certificaat van een
Se-n-seopleiding, secundair na
secundair, krijg je als je slaagt in
een Se-n-seopleiding van het tso
of kso.
5. In een aantal scholen in het
voltijds beroepssecundair onderwijs
heeft het onderwijs een ‘modulaire’
structuur. De diploma’s die je
kan halen zijn dezelfde als die in
deeltijds onderwijs (zie vraag 13).
6. In sommige scholen voor
secundair onderwijs kan je ook een
opleiding Verpleegkunde volgen
(hoger beroepsonderwijs). Je kan
hierin certificaten behalen, een
diploma secundair onderwijs of een
diploma van gegradueerde in de
verpleegkunde.

... één op de tien jongeren de
middelbare schoolbanken verlaat
zonder diploma of getuigschrift?
Dit vermindert uiteraard je kansen
om later een goede job te vinden.
Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Mag ik mijn
examens
inkijken?

Ja. Je hebt samen met je ouders het recht om examens in te
kijken, maar enkel je eigen examens. Je krijgt geen informatie over
andere leerlingen en kan dus niet vergelijken.
Heb je een oriënteringsattest B of C, dan moet de klassenraad je daar
uitleg bij geven. Je krijgt dan een samenvatting van de argumenten van
de klassenraad.
—

Mijn school heeft
langer examens
dan de school van
mijn vriend. Hoe
komt dat?

16

Elke secundaire school mag maximum 30 dagen

per schooljaar gebruiken om examens te organiseren en om te
verbeteren, delibereren en evalueren. Elke school beslist zelf hoe
de examenperiode eruitziet en hoelang ze duurt, zolang ze die 30
dagen maar niet overschrijdt. Het kan dus dat de examenperiode
in de ene school vroeger stopt dan in de andere.
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Heb ik recht op
herexamens?

Zo overleef je een examen zonder stress:
• Neem de tijd om alle examenvragen aandachtig

te lezen voor je begint. Noteer onmiddellijk wat
kleine dingen die je al weet.
• Maak een onderscheid tussen hoofdzaken en

details. Schrijf zoveel mogelijk op. Schrijf
alleen dingen op die in verband staan met de
vraag.

Neen, je kan zelf geen

• Verdeel je examentijd zo goed mogelijk over de

De algemene regel is dat de klassenraad
eind juni beslist of je wel of niet
geslaagd bent. De overheid gaat er dus
van uit dat de klassenraad jou dan al
voldoende kent en weet wat je waard
bent.

• Lees je examen grondig na! Hoe saai het ook

herexamen eisen. In uitzonderlijke
gevallen kan de klassenraad oordelen
dat je herexamens of vakantietaken
moet afleggen. Bijvoorbeeld wanneer
je gedurende een periode afwezig was
wegens ziekte.

Als je school toch herexamens
organiseert, beslist de directie wanneer
ze de proeven houdt. Dat is ten laatste
op 1 september van het volgende
schooljaar.

verschillende vragen. Sta niet te lang stil bij een
vraag. Als je na vijf minuten diep nadenken het
antwoord nog niet weet, ga dan verder. Op het
einde kan je opengelaten vragen rustig
herbekijken. Misschien schiet het antwoord je
nog wel te binnen.
is of hoe snel je ook naar buiten wil, het is
belangrijk. Herlees en controleer alle vragen en
antwoorden. Check of alles ingevuld is en of je
schrijffouten gemaakt hebt.
• Blijf rustig tijdens je examen. Panikeer niet
als je iets niet weet. Laat je vooraf ook niet
opnaaien door straffe verhalen van oudere leerlingen. Als je goed gestudeerd hebt, breng je dat
moeilijke examen wel tot een goed einde.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Elke school bepaalt zelf hoe ze jouw schoolse prestaties

beoordeelt, bv. via toetsen en examens, en op basis van welke criteria je
kan slagen, bv. een puntensysteem.

Wie beslist op
het einde van het
schooljaar of ik
geslaagd ben of
niet?

De overheid legt weinig regels op voor de beoordeling op het einde van
het schooljaar. Er zijn wel een paar basisregels:
• De klassenraad beoordeelt je prestaties op het einde van het
schooljaar.
• Op basis van concrete gegevens uit je dossier oordeelt de
klassenraad of je de doelstellingen van het leerplan voldoende
bereikte. Heb je die bereikt, dan krijg je een studiebewijs en kan je
overgaan naar een volgend leerjaar.
• Als je de vooropgestelde doelen niet bereikte, ben je niet geslaagd.
Je kan maar in een beperkt aantal studierichtingen verder studeren of
je moet het jaar overdoen. Ben je het niet eens met die beslissing, dan
kunnen je ouders, of jijzelf als je 18 bent, in beroep gaan. De stappen die
je dan moet zetten, staan in het schoolreglement.

… in elke studierichting van je school drie
leerlingen hun schriften, huistaken en
werkstukken moeten bijhouden tot het einde van
het volgende schooljaar. De onderwijsinspectie
kan ze opvragen. Ofwel bewaart de school die
schriften, of ze spreekt met de leerlingen af
dat ze die thuis bewaren. Als de school je niet
aanspreekt, hoef je dus niets bij te houden. De
school zal wel alle schoolagenda’s opvragen.
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Je mag je verbeterde examens en toetsen inkijken.
Ik ga niet akkoord
met de cijfers op
mijn rapport op
het einde van het
schooljaar. Wat
kan ik doen?

Misschien had je het gevoel dat je veel vragen kon beantwoorden, maar
zat je er toch naast.
Als je nog altijd niet akkoord gaat, kan je een beroepsprocedure
opstarten. Die procedure staat beschreven in het schoolreglement. Let
op: je hebt niet veel tijd om te reageren. Zorg dat je er snel bij bent.
In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

Stap 1: Je ouders (of jijzelf als je meerderjarig bent) hebben drie
werkdagen de tijd om te laten weten dat ze niet akkoord zijn met de
cijfers op je rapport. Stap of bel naar de school en vraag een persoonlijk
gesprek met een afgevaardigde van de inrichtende macht. Meestal is dat
de directeur. Je kan ook een gesprek vragen met de voorzitter van de
klassenraad (of zijn afgevaardigde). Na dit gesprek wordt beslist of er
een nieuwe klassenraad komt of niet.
Stap 2: Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je niet akkoord
met de nieuwe beslissing? Dan heb je drie werkdagen de tijd om naar
de beroepscommissie te gaan. Hoe en waar je precies beroep aantekent,
staat in het schoolreglement.
De beroepscommissie bekijkt je klacht en geeft dan een advies aan je
school.
Stap 3: Op basis van het advies van de beroepscommissie beslist je
school (meer bepaald de inrichtende macht) of de klassenraad opnieuw
samenkomt of niet.
- Komt de klassenraad niet opnieuw samen? Dan laat de school je dat
weten, op papier.
- Komt de klassenraad wel opnieuw samen? Dan moet de klassenraad
een definitieve beslissing klaar hebben vóór 15 september van het
volgende schooljaar. Zo gauw er een beslissing is, moet de school je dat
laten weten.
Stap 4: Ben je nog steeds niet akkoord? Dan kan je terecht bij de Raad
van State.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Het schoolbestuur, de inrichtende macht van de school,

Mag ik een
hoofddoek
dragen op
school?

beslist zelf of ze een hoofddoek en andere religieuze symbolen
toelaat of niet. Deze regel vind je in het schoolreglement. Als
er niets in het reglement staat, dan zijn religieuze symbolen
toegelaten.

—

De regels zijn anders voor officiële scholen, dan voor vrije
scholen.

Moet de school
les geven over alle
godsdiensten?

1. Scholen van het gemeenschapsonderwijs, stedelijk, gemeentelijke
en provinciale scholen zijn allemaal officiële scholen. Die scholen
moeten jou tot je achttiende de keuze aanbieden tussen de erkende
godsdiensten: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de
anglicaanse, de joodse en de islamitische godsdienst.
Daarnaast moeten die scholen ook niet-confessionele zedenleer
aanbieden, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.
Als je je inschrijft in een officiële school, dan moeten je ouders
schriftelijk hun keuze meedelen voor een van die godsdiensten of
voor niet-confessionele zedenleer. Bij de start van elk schooljaar kan
je die keuze nog wijzigen.
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Als je ouders of jijzelf (vanaf 18 jaar) geen van de aangeboden cursussen
willen, dan kan je na een gemotiveerde aanvraag een vrijstelling krijgen.
Je krijgt dan niet minder les, maar bent verondersteld tijdens de
vrijgekomen lesuren je eigen levensbeschouwing te bestuderen.
2.Vrije scholen, zoals katholieke of joodse scholen, bieden meestal maar
één godsdienstcursus aan. Heel weinig vrije scholen laten de keuze
tussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Als ze je die keuze
geven, kan je ook een vrijstelling vragen zoals in het officieel onderwijs.
—

Mag ik thuis blijven
op belangrijke
feestdagen van
mijn godsdienst?

Als je godsdienst erkend is door de Belgische grondwet,

dan mag je op erkende feestdagen thuis blijven. Erkende godsdiensten
zijn: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de
joodse en de islamitische godsdienst.

Religieuze feesten krijgen voorrang op schoolse activiteiten. De school
mag je dus niet verplichten om op school te zijn op een feestdag. Je
moet wel vooraf aan je school een briefje van je ouders geven, waarin
zij verklaren dat je niet op school zal zijn omwille van de erkende
feestdag die aansluit bij je geloof. Ook als je de lessen in die godsdienst
volgt, bijvoorbeeld islamlessen, dan nog moet je voor elke feestdag op
voorhand een briefje meebrengen.
Dit geldt ook tijdens de examens. De overheid brengt je school dan via
een brief op de hoogte van de feestdag en vraagt hen om daar rekening
mee te houden bij de planning van de examens. Je school bepaalt
wel zelf wanneer je het examen moet inhalen. Dat kan tijdens de
examenperiode, meteen erna, of tijdens de vakantie.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs

21

Mag mijn leraar
zoveel huiswerk
geven als hij wil?

Er staat geen beperking op de hoeveelheid huiswerk.

Maar dat betekent niet dat je alles moet pikken. Als je klas het erover
eens is dat een leraar te veel of te zware taken geeft, dan kan je dit
probleem melden, bij de leraar zelf of bij je klastitularis. Ook als een
leraar onvoldoende rekening houdt met andere vakken, kan je dat
aankaarten.

—

Ja, dat mag. Een school mag zelf kiezen hoe ze haar taken
Onze leraar zet
huistaken op het
internet. Hij deelt
de taken niet uit in
de klas. Mag dat?
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aanbiedt. Toch zullen de meeste scholen vooraf vragen aan de
leerlingen of ze ermee akkoord gaan dat taken alleen op het internet
staan.
Als je buiten de schooltijd een pc of internet nodig hebt, dan
moet de school haar computers maximaal ter beschikking stellen,
bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek, want niet alle leerlingen
hebben thuis het juiste materiaal.
Als je problemen hebt met internettaken, praat erover met de leraar
of directie en vraag een alternatief.
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Zijn er toelatingsvoorwaarden voor
het eerste leerjaar
van het secundair
onderwijs?

De regel is: heb je een getuigschrift basisonderwijs behaald,
dan kan je naar het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.
Maar er zijn uitzonderingen. In drie gevallen kan je naar het
secundair onderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs.
• Je hebt het zesde leerjaar van de lagere school gevolgd, maar je
bent niet geslaagd. Dan kan je toch in het eerste leerjaar A beginnen,
op voorwaarde dat je een gunstig advies krijgt van de klassenraad. Ook
het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) moet een advies geven.
• Je hebt het zesde leerjaar van de lagere school gevolgd, maar je bent
niet geslaagd. Dan kan je naar het eerste leerjaar B. In het eerste leerjaar
B krijg je aangepast onderwijs zodat je bepaalde vaardigheden of kennis
beter onder de knie krijgt.
• Je hebt het zesde leerjaar van de lagere school niet gevolgd. Dan kan
je naar het eerste leerjaar B op voorwaarde dat je twaalf jaar wordt, ten
laatste op 31 december van het schooljaar.
—

Mag ik van het
buitengewoon
onderwijs naar
het eerste leerjaar
van het gewoon
secundair
onderwijs?

Ja, dat kan. Je hebt daarvoor geen speciale papieren nodig,

maar je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die voor alle
leerlingen gelden.

Als je geen getuigschrift basisonderwijs haalde en naar het eerste
leerjaar A wil, dan moet de klassenraad in je nieuwe school akkoord
gaan. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) moet een
advies geven. Of je kan naar het eerste leerjaar B op voorwaarde dat je
twaalf jaar wordt uiterlijk op 31 december volgend op de start van dat
schooljaar.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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De algemene regel is: als je
Zijn er toelatingsvoorwaarden voor
de andere leerjaren
van het voltijds
secundair onderwijs?

een oriënteringsattest A of B behaald
hebt, dan kan je naar het volgende
leerjaar.

In twee gevallen heb je geen enkel
attest nodig. Je wordt toegelaten op
basis van je leeftijd:
- als je veertien jaar bent kan je naar
het beroepsvoorbereidend jaar;
- als je zestien jaar bent, kan je naar het
eerste leerjaar van de tweede graad bso.
Het is telkens de klassenraad die
hierover beslist.
—

Elke school beslist zelf

Vanaf wanneer
kan ik mij
inschrijven
op school?
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wanneer de inschrijvingen starten.
Dat kan wel pas ten vroegste een jaar
op voorhand, dus op 1 september
van het schooljaar dat voorafgaat
aan het jaar dat je effectief instapt.
In sommige steden en gemeenten
spreken de scholen via het Lokaal
overlegplatform (LOP) af om allemaal
op dezelfde dag met de inschrijvingen te
starten.
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Scholen kunnen niet zomaar weigeren om je in te schrijven.

Elke jongere heeft inschrijvingsrecht. Dat principe is vastgelegd in het
gelijke onderwijskansendecreet.

Mag de school
weigeren om mij
in te schrijven?

Mag je dan altijd en overal inschrijven? Neen, je moet aan de
toelatingsvoorwaarden voldoen en je ouders of jijzelf moeten
instemmen met het schoolreglement en het pedagogisch project
van de school.
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan stellen er zich
normaal gesproken weinig problemen bij de inschrijving. Toch kan
het gebeuren dat de school van je keuze weigert om je in te schrijven.
Weigeren is alleen toegelaten in vier uitzonderlijke omstandigheden:

• De school is vol, bijkomende inschrijvingen brengen de veiligheid van de
leerlingen in het gedrang. De school bepaalt zelf hoeveel volk ze aankan.
Je kunt je dan niet inschrijven, maar je naam komt op een lijst. Je krijgt een
bericht als er toch nog een plaats vrijkomt op de school.
• Je bent ‘definitief uitgesloten’. Dat betekent dat je het vorige of daaraan
voorafgaande schooljaar een tuchtsanctie kreeg en uit de school werd gezet.
• Een school voor gewoon onderwijs kan een leerling met speciale
onderwijsbehoeften weigeren. Dus: als je een inschrijvingsverslag hebt
voor het buitengewoon onderwijs, dan kan een gewone secundaire school
oordelen dat ze niet geschikt is om jou op te vangen. De school moet je
daarover uitleg geven en argumenten aandragen. Er komt in elk geval
overleg met jou, met je ouders en met het CLB.
• De school kan in de loop van het schooljaar een leerling weigeren die
datzelfde schooljaar in een andere school werd uitgesloten. Dit kan enkel als
de scholen daarover afspraken maken in het Lokaal overlegplatform (LOP).
Nadat je je ingeschreven hebt, heeft de school vier kalenderdagen de tijd
om je te laten weten dat ze weigert. Je krijgt die beslissing op papier en hebt
recht om te weten waarom de school weigert.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Zo kies je een goede school:
• Kijk niet enkel naar de lengte van de middagpauze of
het aantal snacks in de automaat, maar vergelijk op
bereikbaarheid, grootte van de klassen...
• Kies de juiste studierichting. Daar zit je het langst aan vast.
•	Ga zeker eens langs tijdens de opendeurdag, om de sfeer
op te snuiven en kennis te maken met de leerkrachten
en de vakken.

Om te beginnen kunnen je ouders of jijzelf uitleg vragen aan

de school. Of je kan aan het Lokaal overlegplatform (LOP) vragen om te
bemiddelen tussen jou en de school. Zo komt er misschien toch nog
een oplossing.

Kan ik klacht indienen
tegen een school die
weigert om me in te
schrijven?

Helpt een gesprek niet, dan kan je klacht indienen bij de
Commissie inzake Leerlingenrechten. Je hebt een maand de
tijd om klacht in te dienen. Je krijgt binnen de vijf dagen een
antwoord van de commissie in een aangetekende brief.

• Ofwel oordeelt de commissie dat de school het recht had om
je te weigeren. Dan moet je op zoek naar een andere school. Je
krijgt daarbij hulp van het Lokaal overlegplatform.
• Ofwel vindt de commissie dat de school geen goede reden had om
je te weigeren. De school kan daarvoor een geldboete krijgen. Ook in
dit geval krijg je hulp van het Lokaal overlegplatform om een school te
vinden waar je welkom bent.
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Algemeen geldt het principe: ‘wie eerst komt, is eerst
ingeschreven’. Maar sommige leerlingen krijgen voorrang.

Krijgen sommige
leerlingen voorrang
op andere
leerlingen bij de
inschrijvingen?

• Gaat je broer of zus al naar een school? Dan krijg jij voorrang bij de
inschrijvingen in die school.
• De school kan in het eerste en tweede jaar van het secundair
onderwijs voorrang geven aan kansarme leerlingen. Heeft een
school al veel kansarme leerlingen, dan kan ze voorrang geven aan
niet-kansarme leerlingen.
• Scholen in Brussel kunnen in het eerste en tweede jaar van
het secundair onderwijs voorrang geven aan Nederlandstalige
leerlingen (tot een bepaald percentage).

—

Neen, dat is niet nodig.
Moet ik elk
schooljaar opnieuw
inschrijven, ook
als ik in dezelfde
school blijf?

Eens ingeschreven in een school,
blijf je daar ingeschreven tot
je ouders (of jijzelf als je
meerderjarig bent) uitschrijven.
Of tot de school je uitschrijft
omwille van een procedure van
uitsluiting.

... alle scholen in Vlaanderen
gemengd zijn? Scholen
mogen immers geen leerlingen
weigeren op basis van hun
geslacht.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs

27

www.rechtenopschool.be
De Vlaamse Scholierenkoepel of kortweg ‘VSK’
is een vereniging voor en door scholieren. De
vereniging overkoepelt de leerlingenraden in
Vlaanderen en vertolkt de mening van scholieren
over onderwijs. Bovendien is het bestuur van de
vereniging volledig in handen van scholieren.
VSK organiseert activiteiten, informeert en
vertegenwoordigt scholieren. Als scholierenkoepel
is ze een ‘eerste hulp bij leerlingenraad-ongevallen’,
organiseert ze vorming en discussiemomenten en
heeft ze een mening over alles wat met het
secundair onderwijs te maken heeft.
Heb je nog meer vragen over je
rechten als scholier? Surf naar www.rechtenopschool.be
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Ja, de school is verplicht om een leerlingenraad op te
Is een school
verplicht om een
leerlingenraad op
te richten?

richten. Er zijn wel twee uitzonderingen:
- De school is niet verplicht als minder dan 10% van de leerlingen
erom vraagt.
- De school is niet verplicht als leerlingen op een andere manier
kunnen participeren (themagroep, forum …).

In de praktijk heeft bijna elke school dus één of andere vorm van
leerlingenraad.
In de leerlingenraad zitten allemaal scholieren. De raad adviseert de
schooldirectie over álles wat leerlingen direct aanbelangt: betaalbare
en smakelijke broodjes, lessen- en examenroosters, schooluitstappen,
sport, schoolfuiven…
—

Ja, dat mag. Jouw leerlingenraad kan een eigen bankrekening
Mag de
leerlingenraad
eigen centen
beheren?

openen. Zorg dan wel voor een goede rekeninghouder, bijvoorbeeld
de begeleider van de leerlingenraad. Het geld van de leerlingenraad
blijft altijd geld van de school, want de leerlingenraad maakt deel uit
van de school, maar vaak mag de leerlingenraad zelf beslissen wat
ermee gebeurt.

Het is niet verplicht, maar veel scholen trekken een budget uit voor
de activiteiten van de leerlingenraad. De leerlingenraad kan ook zelf
inzamelacties doen of je kan op zoek naar sponsors bij de middenstand,
bedrijven of organisaties in jouw buurt.
Maak in elk geval duidelijke afspraken met de schooldirectie over het
budget, hoe je eraan komt en hoe je het wil besteden.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Mag de school of
de leerlingenraad
sponsors vernoemen
in ruil voor geld?
En mag de school
reclame maken?

Je schoolbestuur is verantwoordelijk voor het

toelaten van reclame of sponsoring. Zij kunnen op de vingers worden
getikt als de school, en dus ook de leerlingenraad, zich niet aan de
wet houdt. Wat mag volgens de wet en wat niet?

Mag niet
Pure reclame maken mag nooit. Bij reclame is de boodschap:
koop dit merk. Je mag dus geen reclame maken voor Pepsi op
schoolboeken, een banner van Proximus ophangen tijdens de
opendeurdag of de middagcompetitie tot Jupiler-league dopen.
Mag wel
Sponsoring mag wel. Bij sponsoring is de boodschap: dit merk heeft ons
geholpen bij onze activiteit. Dit betekent dat je de naam van een winkel,
bedrijf of organisatie mag vermelden omdat ze je gesteund hebben bij
een activiteit. Die steun kan een gift zijn of materiaal voor een activiteit.
Enkele voorbeelden:
Je maakt een krantje met de leerlingenraad. In ruil voor het drukwerk,
plaats je een advertentie van de plaatselijke drukker in de krant.
Je sluit voor de filmmarathon een deal met de bakker, de kruidenier
en de broodjeszaak. Zij leveren tegen een prijsje belegde broodjes,
frisdrank en ontbijtkoeken. Voor of na elke film projecteer je een
dankwoordje voor deze plaatselijke handelaars.
Daarnaast houdt de school ook rekening met haar pedagogische
visie. Bijvoorbeeld: de school vindt het haar opvoedende taak om
gezonde dingen te promoten. Daarom zal de directeur tijdens de
speelplaatshappening van de leerlingenraad niet graag driehonderd
ballonnen van McDonald’s de lucht in zien gaan. Je bekijkt dus best in
samenspraak met je directie of schoolraad wat wel en niet kan.
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Je mag in de school niets verkopen dat niets
Mag de
leerlingenraad
iets verkopen
op school?

te maken heeft met de school op zich. Je fiets verkopen of een
winstgevende rommelmarkt houden mag dus niet. Je mag wel
je handboeken doorverkopen. Ook de bakkerijafdeling en de
afdeling verkoop mogen samen een winkeltje houden. Je moet wel
toestemming vragen aan de school.
De leerlingenraad mag wel een verkoopactie houden op school
als de directie daar toestemming voor geeft. Besef daarbij dat
de school zich aan bepaalde regels moet houden in verband met
handelsactiviteiten. Een minisupermarkt van de leerlingenraad zou
oneerlijke concurrentie kunnen zijn voor de supermarkt om de hoek.

—

Dat mag alleen als de
Mag de directeur
op de leerlingenraad aanwezig zijn?

leerlingenraad dit zelf wil. De
directeur vraagt dus aan de
leerlingenraad om aanwezig
te mogen zijn of hij krijgt een
uitnodiging.

Meestal is het heel nuttig dat
de directeur eens langskomt.
Zo kom je te weten wat die vindt
van jullie plannen en voorstellen, of
krijg je makkelijker toestemming
voor activiteiten.
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Officieel heeft de leerlingenraad een adviserende
Er wordt niet
geluisterd naar de
leerlingenraad. Wat
kunnen we doen?

en informerende functie. Dat betekent dat de school niet verplicht
is om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren.
Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de
leerlingenraad. De meeste scholen doen dit ook.
Als jouw leerlingenraad het gevoel heeft dat directie of leraren
niet echt naar jullie ideeën en voorstellen luisteren, dan kan je
terecht bij de begeleider van de leerlingenraad of de directeur.

Sluit met jouw leerlingenraad ook aan bij de Vlaamse
Scholierenkoepel. Die verdedigt de belangen van leerlingen in alle
Vlaamse scholen. Leden van de leerlingenraad komen er alles te weten
over rechten en plichten van scholieren. Je vindt er tips en advies en je
kunt er een opleiding volgen.
—

De school is niet verplicht om leerlingen daarbij
Mogen we onze
eigen klas en
speelplaats
inrichten?

32

te betrekken. Maar in veel scholen mogen de leerlingen hun
klaslokaal inkleden en voorstellen doen voor de speelplaats.
Hoe pak je die inspraak slim aan?

- Overleg op de leerlingenraad. Bundel al jullie ideeën en leg die
voor aan de leraar of directie.
- Besteed voldoende tijd aan de argumentatie: waarom willen jullie
dat de gebouwen of speelplaats er zo uit zien? Wat zijn de voordelen?
- Pak de zaak grondig aan en houd rekening met de kosten. Als je je goed
voorbereidt, is de kans groter dat er rekening wordt gehouden
met jullie.
- Als er problemen zijn, komt het erop aan rustig te argumenteren.
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HOE KAN JE DE REGELS OP SCHOOL VERANDEREN?
Als leerlingenraad kan je regels in vraag stellen en veranderen. Zo zorg je mee voor
een schoolreglement dat ‘goed bevonden’ is door leerlingen. Ilke van de Vlaamse
Scholierenkoepel geeft vier tips om aan de slag te gaan met de regels op school:
Verzamel de mening van de hele school
“Het heeft geen zin een regel te veranderen als maar 10 man op school het vraagt.
Tip: vraag, samen met de directeur, tien minuten in elke klas. Laat de leerkracht
samen met de leerlingen praten en antwoord geven op één vraag over het schoolreglement. Vraag dus liever ‘Wat vind je van de regel over het te laat komen?’ dan
‘Wat vind je van het schoolreglement?’.”
Bespreek het reglement in de schoolraad
“Via de schoolraad kan je als leerling mee je zegje doen over de regels op jouw school.
Volgens de wet heeft de inrichtende macht het laatste woord, maar het schoolbestuur
moet overleggen met ouders, leraren en leerlingen. Probeer je in te leven in wat de
andere partijen aan tafel belangrijk vinden aan een schoolreglement. Stel geen
oplossing voor die enkel ideaal is voor leerlingen: die heeft weinig kans op slagen.”
Voer actie als praten niet helpt
“Heb je al vaak aan het bureau van je directeur gestaan om het schoolreglement te
bespreken, maar zonder resultaat? Dan kan je misschien een actie overwegen. Hou
het wel vriendelijk en gezellig.
Test de regel uit tijdens een proefperiode
“Een regel veranderen of invoeren, is vaak ingrijpend. Daarom kan je de regel
uittesten tijdens een proefperiode. Na de proefperiode volgt een evaluatie, samen
met de leerlingenraad, de directeur en enkele leraren. Vraag toestemming voor zo’n
proefperiode. Onderhandel over wat wel en niet kan. Communiceer duidelijk dat dit
een initiatief van de leerlingenraad is, met goedkeuring van de school.”
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In België geldt voor alle kinderen vanaf zes tot achttien

jaar de leerplicht. Dit betekent dat je ouders de plicht hebben om
je te laten leren. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat
iedereen een diploma of een studiegetuigschrift kan halen.

Moet ik naar
school gaan?

Belangrijk! Als je vóór 1 juli verjaart, loopt de leerplicht tot de
dag van je achttiende verjaardag. Verjaar je later, dan loopt de
leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin je achttien wordt. Heb
je al op je vijftiende of zestiende een diploma secundair onderwijs
behaald, dan ben je ook niet langer leerplichtig.
Vanaf je achttiende ben je meerderjarig en volledig verantwoordelijk
voor je eigen doen en laten. Je kan er dus voor kiezen om met de school
te kappen. Maar als je effectief stopt op de dag van je achttiende
verjaardag en je het lopende schooljaar niet afmaakt, heb je geen recht
op een studiebewijs of diploma van de richting die je volgde!
Zie je het niet zitten om tot je achttiende naar school te gaan, dan kun je
vanaf je vijftiende of zestiende ook kiezen voor deeltijds onderwijs.
—

Ja, dat kan. Want leerplicht is geen schoolplicht. Er zijn dus
Kan ik ook thuis
les volgen?
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ook jongeren die thuis onderwijs krijgen. Al zijn daar wel strenge
voorwaarden aan verbonden. Zo moeten je ouders kunnen
bewijzen dat je les krijgt. Het is niet de bedoeling dat je alles in je
eentje studeert. De onderwijsinspectie kan op elk moment komen
controleren of je wel degelijk les krijgt. Schrijft de inspectie
tweemaal een negatieve evaluatie, dan ben je verplicht om je in te
schrijven in een school.
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Omdat huisonderwijs veel inzet
en discipline vraagt, komt het
niet zo vaak voor in het secundair
onderwijs. Voor een aantal
studierichtingen met veel praktijk
en stages is het bijna ondoenbaar.
Een school biedt je trouwens ook de
kans om leeftijdsgenoten te leren
kennen en vrienden te maken.
En examens? Via de
Examencommissie kan je dan een
getuigschrift of diploma behalen.

... leren niet enkel een plicht
is, maar ook een recht? Dat
staat zo in het Internationale
Kinderrechtenverdrag. Ooit
was het wel anders. Toen je
overgrootouders klein waren,
hadden zij dat recht nog niet
en moesten ze vaak op jonge
leeftijd gaan werken. Dat is
nu gelukkig anders.

—

Omdat mijn ouders
rondtrekken, woon
ik nooit lang op
één plaats. Ben ik
verplicht om naar
school te gaan?

Ja, ook als je ouders bijvoorbeeld schipper of

foorreiziger zijn, dan ben je net als iedereen leerplichtig. De meeste
jongeren in jouw geval gaan op internaat. Sommigen verkiezen
huisonderwijs.
—

Ja, de leerplicht geldt voor alle jongeren tot achttien jaar,

dus ook als je in het buitengewoon onderwijs zit. Door de lessen te volgen
in het buitengewoon onderwijs ben je in orde met je leerplicht.

Heb ik leerplicht in
het buitengewoon
onderwijs?

Sommige jongeren hebben zo’n ernstige handicap dat zij onmogelijk
onderwijs kunnen volgen. Op verzoek van hun ouders kan de
Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (CABO) een
tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht verlenen.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Blijf ik in orde
met de leerplicht
als ik een jaar (of
langer) naar het
buitenland ga?

Wanneer je officiële woonplaats het

buitenland is, dan gelden de wetten van dat land.
Is je officiële woonplaats in België? Dan blijft de Belgische
leerplicht van toepassing, samen met de wetgeving van het
gastland. In dat laatste geval moeten jouw ouders het Vlaams
Ministerie van Onderwijs schriftelijk op de hoogte brengen van je
vertrek naar het buitenland.

... de leerplicht geldt voor alle jongeren die in België verblijven,
dus ook voor jongeren met een vreemde nationaliteit. De
leerplicht geldt vanaf de zestigste dag na jouw inschrijving
in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister van de
gemeente. Ook jij zal dus les moeten volgen tot je achttien
jaar bent. Voor anderstalige nieuwkomers bestaan er onthaalklassen of OKAN. Daar krijg je een intensieve taalcursus om
het Nederlands snel en goed onder de knie te krijgen.
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Je bent niet alleen.

Ik kan niet goed
volgen op school.
Houdt de school
daar rekening
mee?

Eén op vijf kinderen heeft
leerproblemen. De meeste
scholen hebben leerkrachten
die leerlingen met problemen
helpen (‘groene leerkrachten’,
‘vertrouwensleerkrachten’,
‘leerlingenbegeleiders’...).
In sommige scholen lopen
vertrouwensleerlingen rond. Of
ga eens langs bij het CLB of het
Jongerenadviescentrum (JAC).
Leerproblemen hebben verschillende
oorzaken. Heb je problemen thuis
of weinig zelfvertrouwen? Misschien
leer je de verkeerde dingen vanbuiten
of heb je een verkeerde studierichting
gekozen? Of je hebt een leerstoornis
zoals dyslexie (hardnekkige lees- en
schrijfproblemen) of dyscalculie
(hardnekkige rekenproblemen).
Hoe dan ook een gesprek is een
belangrijke eerste stap. Je kan
afspreken met de school hoe jullie
dit probleem samen aanpakken.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Ik vind dat mijn
leraar slecht
lesgeeft. Kan
ik daar iets
aan doen?

Probeer op een respectvolle manier met de

leraar te spreken. Leg zo precies mogelijk uit wat het probleem is.
Gun je leraar de tijd om te zoeken naar een gepaste lesstijl.

Zie je na het gesprek geen beterschap, dan kan je het probleem
aankaarten in de leerlingenraad. Of ga langs bij de directeur van
je school. Niet met de hele klas, dat wordt véél te druk. Hou het
rustig en maak duidelijk dat jullie het moeilijk hebben met de
leermethode van je leerkracht. Denk op voorhand goed na zodat je
het probleem kan benoemen.
In elk geval: met een agressieve babbel kom je nergens. Je kunt beter
mee zoeken naar een oplossing.
In sommige scholen mogen leerlingen hun leerkrachten jaarlijks
evalueren. Lerarenevaluaties zijn echter geen recht: de leraren beslissen
zélf of ze zich willen laten evalueren door de leerlingen.
—

Neen. De inrichtende macht van de school zal er alles aan doen om
Is de school
verplicht een
langdurig zieke
leraar te
vervangen?
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een vervanger te vinden, maar dat lukt niet altijd.
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EEN RAPPORT VOOR DE LERAAR - 5 TIPS:
1. Vraag eerst welke leraars een evaluatie willen krijgen.
Spreek de leraren aan waarvan je vermoedt dat ze ervoor
openstaan.
2. Een goede leraar herken je niet aan zijn kleren of de liters
gel in zijn haar, maar aan de manier waarop hij/zij lesgeeft.
Probeer je leraar dan ook op de juiste criteria te quoteren.
3. Maak je evaluatie zo concreet mogelijk. Zeg niet: ‘U kan
niet lesgeven’ maar bijvoorbeeld ‘U geeft te weinig oefeningen bij de theorie, waardoor we het niet begrijpen’ of ‘U
moet op het einde van het trimester nog altijd zoveel stof
zien’. Zo weet de leraar precies waar hij/zij kan bijsturen.
4.	Formuleer commentaar positief. Rapporten brengen bij
leraren, net zoals bij leerlingen, heel wat teweeg. Leraren
moet je motiveren om het voortaan (nog) beter te doen.
5. Verwacht niet dat alles meteen perfect wordt: lesgeven
is niet altijd zo eenvoudig als je denkt.

Mag ik weten wat
de leraren over
mij vertellen op
de klassenraad?

HOE ZIET DE IDEALE
LERAAR ER UIT? HIJ/ZIJ:
• Geeft goed les
•

Houdt van zijn/haar vak

•

Zorgt voor een gezellige
sfeer in de klas

•

Maakt correcte afspraken

•

Helpt waar nodig

•

Weet waar je mee bezig bent

•

Werkt graag en enthousiast
mee op school

•

Discrimineert niemand

•

Staat open voor kritiek

•

Maakt ook tijd voor jou
buiten de lesuren

Dat hangt af van de school waar je les volgt. Sommige
scholen zijn heel open over de klassenraad en nodigen de
leerlingen één keer per jaar uit voor een gesprek. Andere scholen
verkiezen een klassenraad achter gesloten deuren.

Als je dat wilt, kunnen jij en je ouders het verslag inkijken.
Natuurlijk alleen het stuk dat over jou gaat. De rest van het verslag
blijft geheim.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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De schoolweek duurt minstens
Hoeveel uren
per week moet
ik naar school?

28 lesuren van 50 minuten in het voltijds
secundair onderwijs. In de meeste
scholen heb je tussen de 32 en 36 uur les
per week. De school kan dat zelf bepalen.

De lesuren moeten gelijkmatig gespreid
worden over de vijf lesdagen. De ene
dag heel veel lessen en een andere dag
bijna geen, mag dus niet. Je schooldag mag
ten vroegste om 8u beginnen. Hij eindigt
ten vroegste om 15u en ten laatste om 17u.
De school kan op dit dagschema wel een
afwijking aanvragen.
—

Mag de school
kiezen wanneer we
pauze krijgen?
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Alle scholen zijn verplicht

een middagpauze van minimum vijftig
minuten te voorzien. Wanneer de speeltijden
precies vallen, kan de school zelf bepalen.
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Op de meeste scholen zijn er geen lessen op

woensdagnamiddag. Als je school daarvoor kiest, zal ze wel
een goede reden hebben. Soms ben je dan andere dagen
Ik heb les op
vroeger thuis of vindt de school dit een beter systeem om de
woensdagnamiddag.
(vak)lokalen optimaal te gebruiken. Informeer eens op school
Hoe komt dat?
waarom je precies les hebt op woensdagnamiddag. Vinden
veel leerlingen dat maar niets, dan kan de leerlingenraad er zich
over buigen. Vertegenwoordigers van de leerlingenraad kaarten
het vervolgens aan in de schoolraad en uiteindelijk beslist het
schoolbestuur.

—

Mijn leraar wil
extra lessen geven
omdat niet alle
leerstof gezien is.
Kan dat zomaar?

Normaal gezien kan je school dit vermijden. Leraren

maken een planning op die ze tijdig kunnen bijsturen als blijkt
dat de leerstof trager vordert dan voorzien. Zijn er veel lessen
weggevallen door buitenschoolse activiteiten, stages of de
afwezigheid van een bepaalde leraar, dan moet de school tijdig
ingrijpen door bv. het lesrooster aan te passen. Zo kunnen jullie
verloren lessen tijdig inhalen.
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Kan de leraar van
mij verwachten dat
ik buiten de schooluren werk tijdens
mijn stage?

Ja. Een stagedag of -week mag afwijken van een

gewone lesdag of -week. Maar er zijn grenzen: tussen 20 u. en 6
u. en op zon- en feestdagen mag je niet werken. Enkel in typische
sectoren zoals toerisme en bakkerij mag je afwijken van deze
regels. Op de werkvloer moet de uurregeling van werknemers en
leerling-stagiairs zoveel mogelijk gelijklopen.
—

Heb je het te koud of te warm in de klas, dan kan je de

preventieadviseur bij jou op school hierover aanspreken. Je mag geen
lessen weigeren of eerder naar huis gaan omwille van de temperatuur in
de klas.

Mogen we naar
huis als de
verwarming op
school kapot is?
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Er bestaan geen regels over de minimum- en maximumtemperatuur in een klaslokaal. De onderwijsinspectie volgt
daarom de wetgeving voor werknemers: het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming. In een klaslokaal kan je spreken
van ‘zeer licht werk’ en dan geldt een minimumtemperatuur
van 20°C en een maximumtemperatuur van 30°C. In een
praktijklokaal of gymzaal verricht je zwaarder werk: daar mag de
temperatuur dus een stuk lager.
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Het laatste lesuur
valt de les weg en
we krijgen studie.
Mag ik dan al naar
huis?

Als een leraar onverwacht afwezig is, zoekt de
directeur eerst een vervanger of een alternatieve activiteit.
Lukt dat niet, dan is er studie of de directeur kan beslissen
om de leerlingen voor een keer vroeger naar huis te laten
gaan. Ben je minderjarig, dan moeten je ouders hier eerst
mee akkoord gaan.

—

Er zijn vrije dagen die vastliggen voor alle scholen:
Mag mijn school
zelf kiezen wanneer
ze vakantie of een
dag verlof geeft?

• de schoolvakanties: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie,
paasvakantie en zomervakantie;
• de wettelijke feestdagen die daarbuiten vallen: 11 november,
paasmaandag, hemelvaartsdag en de dag daarna, 1 mei en
pinkstermaandag.

Daarnaast zijn er enkele speciale dagen waarop je school de
lessen kan schorsen, bijvoorbeeld op 1 september (om het
onthaal te regelen) of op de pedagogische studiedag. Ook als je
school op de dag van de verkiezingen stembureaus plaatst in haar
gebouwen, kan ze je de dag daarop een halve dag vrij geven.

Los daarvan krijgen de voltijdse en deeltijdse scholen van het gewoon
secundair onderwijs nog een volledige of twee halve extra vrije dagen.
In het buitengewoon onderwijs is dat het dubbele: twee volledige of vier
halve dagen verlof.
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Mijn ouders leven
niet meer onder
hetzelfde dak.
Wie tekent mijn
rapport, wie
gaat naar het
oudercontact…?

Als je ouders niet samenleven, zijn ze in de meeste
gevallen wel nog samen verantwoordelijk voor jou. Dat heet coouderschap. Het betekent dat je ma en pa samen zullen beslissen
over alle schoolzaken.
Maar soms beslist de rechter dat één van je ouders de
verantwoordelijkheid krijgt. Dat heet exclusief ouderlijk gezag. In
dat geval kan je pa of je ma alleen beslissen. Je andere ouder mag
dan niet beslissen maar heeft wel recht om toezicht uit te oefenen op
je opvoeding, en heeft recht op informatie. Bijvoorbeeld: de school
moet hem/haar inlichten over jouw resultaten, ontvangen op het
oudercontact…
De rechter kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij je ouders
bepaalde beslissingen samen moeten nemen, terwijl voor andere zaken
dan weer één van je ouders alleen verantwoordelijk is.

Kunnen mijn
ouders me
verbieden
om verder te
studeren?

—

Ouders zijn onderhoudsplichtig. Dit wil zeggen

dat ze je studies moeten bekostigen en dat ze in je levensonderhoud
(wat je nodig hebt om te leven) moeten voorzien. Ze hebben die
plicht zeker tot je 18 jaar bent en daarna tot je een studie of opleiding
hebt beëindigd waarmee je kans maakt op een job. Meestal betekent
dit tot het einde van één studie na het secundair onderwijs.
De onderhoudsplicht is ook afhankelijk van jouw capaciteiten, je inzet en
de financiële mogelijkheden van je ouders. Je mag je een jaar vergissen
van opleiding of een jaar bissen, dat ontslaat je ouders niet van hun
onderhoudsplicht. Wel moet je de talenten hebben om een bepaalde
opleiding te volgen en je inzetten om het tot een goed einde te brengen.
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Waar vind
ik hulp als ik
gepest word?

- Bespreek het probleem op school. Met een leraar die je vertrouwt.
Of misschien zijn er wel jongerenadviseurs bij jouw op school,
leerlingen die andere leerlingen helpen.
- Bel met de Kinder- en Jongerentelefoon: gratis via 102. Of neem
contact op met het CLB op school.
- Of ga langs bij een Jongerenadviescentrum (JAC) in je buurt.
Adressen van de JAC’s vind je op: www.jongereninformatie.be.
- Als iemand je via internet stalkt of bedreigt, schakel je de
Federal Computer Crime Unit van de politie in.
Mail dan naar: contact@fccu.be
- Wordt je gepest door een leraar? Neem contact op met de
vzw Limits.
Mail naar info@limits.be.

LAST VAN PESTKOPPEN? 4 TIPS OM ER VANAF TE GERAKEN:
1. Blijf rustig. Neem de beledigingen of bedreigingen niet persoonlijk. Jouw pestkop heeft
duidelijk een probleem, niet jij.
2. Reageer niet op pesterijen, bedreigingen of ongewenste mails. Doe alsof het je koud laat.
Als je pestkop geen antwoord krijgt, is de lol er voor hem/haar snel af.
3. Verzamel bewijzen (sms, mails) als de pesterijen blijven duren. Toon ze aan iemand
die je vertrouwt: een vriend(in), leerkracht, je ouders. Dat is niet hetzelfde als klikken!
4. Zoek steun bij klasgenoten. Als een meerderheid pesten afkeurt, heeft je pestkop geen
reden meer om iemand te treiteren. Meteen veranderen van school is geen oplossing.
Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Moet ik op de
klasfoto?

Neen, de school kan je niet

verplichten op de foto te staan,
maar het zou jammer zijn
mocht je het missen. Op de
meeste scholen worden jaarlijks
klasfoto’s genomen. Een mooie
herinnering voor later en handig
voor leraren om jullie namen
snel te kennen.
—

Als je leraar vindt dat
Mag mijn leraar
in mijn spullen
snuisteren?
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je de les stoort of iets doet in
strijd met het schoolreglement,
dan kan hij een ordemaatregel
nemen, zoals je mp3-speler
voor een korte tijd afnemen.
Je leraar of directeur mogen
je vragen om iets af te geven
dat in je schooltas zit, maar
ze mogen het zelf niet uit
je boekentas halen. Enkel
politieagenten mogen dat doen.
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Mag een leraar
of directeur mij
controleren op
drugsbezit?

Je leraar of directeur mogen jouw boekentas of
kledij niet controleren zonder je toestemming. Ze moeten je
dus vragen om je jas- en broekzakken en boekentas zelf leeg te
maken. Als je dit weigert, kunnen ze er wel de politie bijroepen.
Politieagenten mogen je fouilleren of je boekentas doorzoeken.
—

Mag de school
ons in de gaten
houden via
bewakingscamera’s?

Bewakingscamera’s mogen onder bepaalde

voorwaarden. Het schoolbestuur kan beslissen om camera’s
te plaatsen om misdrijven en overlast te voorkomen en op te
sporen, of om de orde te handhaven.
Je recht op privacy blijft natuurlijk heel belangrijk. Als
de school bv. camera’s plaatst in de schooltoiletten om
vandalisme tegen te gaan, moet dit op een discrete manier
gebeuren. Je school moet ook duidelijk maken dat er camera’s
hangen.

—

Alleen als dat in het schoolreglement staat, mag de school
De school
publiceert foto’s
en filmpjes van
schoolactiviteiten
op de schoolwebsite. Mag dat?

filmpjes en foto’s publiek maken.
Maar als je er niet close op staat, moet de school je enkel
informeren dat ze zulke beelden van je neemt. Jouw expliciete
schriftelijke toestemming is dan niet vereist.

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
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Mag ik stiekem
een filmpje maken
van mijn leraar
en dat op internet
plaatsen?

Neen, dat mag niet, omdat je daarmee hun privacy schendt.
Mensen filmen zonder hun toestemming, is verboden.

Vraag een studietoelage aan
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Brussels Lof
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bel gratis
Meer info:

of surf naar

Naar school gaan kost geld: de aankoop van boeken, schoolmateriaal,
busabonnement, … Schooltoelagen zijn er om het je financieel wat makkelijker
te maken. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor zo’n
schooltoelage in aanmerking te komen: het inkomen van je ouders mag niet hoog
zijn, nationaliteitsvoorwaarden, voldoende aanwezig zijn op school.
Naast leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs, komen ook leerlingen uit
het deeltijds beroepssecundair onderwijs, jongeren die begeleid worden door een
centrum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd bij Syntra, in aanmerking
voor een schooltoelage.
De toelage variëert van 115 euro tot 2755 euro voor het voltijds secundair
onderwijs en voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van
96 euro tot 403 euro.

lagen
www.studietoe

.be

Meer informatie vind je op www.studietoelagen.be
Of bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
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Neen. Tot het einde van de leerplicht is de school gratis.
Inschrijvingsgeld is dus verboden.

Mag de school
inschrijvingsgeld
vragen?

Je school mag wel geld vragen voor didactisch materiaal
(boeken, tijdschriften...) en voor bepaalde activiteiten
(theaterbezoek, meerdaagse uitstappen…).

—

De school mag geld vragen voor bepaalde

onderwijsactiviteiten en materiaal dat je nodig hebt in de klas. In
sommige studierichtingen kunnen die kosten flink oplopen.

Mijn school
organiseert dure
schooluitstapjes en
vraagt dat we duur
schoolmateriaal
aankopen. Kan dat
zomaar?

Een maximumbedrag is niet vastgelegd. Maar de prijs moet
redelijk zijn en de school moet vooraf overleggen met ouders
en leerlingen, via de schoolraad. In het schoolreglement staan
de afspraken over geldbijdragen. Vind je het materiaal en
de uitstappen hun geld niet waard, bespreek dit dan met de
directeur.
Heb je klachten over te hoge of onverantwoorde schoolkosten,
dan kan je terecht bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
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Veel scholen werken met een spaarsysteem om de
Mijn ouders
kunnen de
schoolfactuur
niet betalen.
Wat kan ik doen?

kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds
dan springt de school in als ouders niet alles betaald krijgen.
Informeer ernaar via je klastitularis, leerlingenbegeleider, het
leerlingensecretariaat of de directeur.
Check ook of je ouders een schooltoelage kunnen krijgen,
want heel wat gezinnen krijgen deze financiële steun van de
overheid: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.

zeven manieren om je schoolkosten te drukken:
1. Koop je handboeken niet, maar huur ze. Of verkoop ze door op het einde
van het schooljaar.
2. Eis duidelijke rekeningen. Pleit voor een maximumfactuur op school.
En gespreide betalingen in maandelijkse schijven.
3. Neem de Lijn. Met de Buzzy Pazz mag je onbeperkt opstappen en
overstappen op elke Vlaamse bus, ook tijdens de schoolvakanties.
4. Kopieer recto verso. Dat bespaart geld. En een hoop bomen.
5. Ga minder ver op stap. In je buurt valt dikwijls ook veel te beleven.
6.	Drink water in plaats van frisdrank. Dat is gezonder, goedkoper en bespaart
een hoop afval.
7. Bespaar op de energiefactuur van de school: sluit ramen en deuren, doof de
lichten... Dan heeft de school geld voor leuke dingen.
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Een schooltoelage is een som geld die je
Krijgen mijn
ouders of
ikzelf een
schooltoelage?

ouders (of jijzelf) krijgen om je studies te bekostigen.

Als je voltijds of deeltijds secundair onderwijs volgt, dan kan
je een schooltoelage aanvragen. De toelage wordt uitbetaald
aan je moeder, je vader of je voogd (de persoon die in jouw
onderhoud voorziet). Of aan jou als je 18 bent en in je eigen
onderhoud voorziet.

Er zijn verschillende voorwaarden om een toelage te krijgen.
Bijvoorbeeld: het inkomen van je ouders mag niet te hoog zijn, je
moet regelmatig naar school gaan …
Lees alles over de voorwaarden en bedragen op:
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.

—

Ja. De school kan een bijdrage vragen als je ’s
Mag de school geld
vragen om mijn
boterhammen ’s
middags in de
refter op te eten?

middags je boterhammen in de refter opeet. Vreemd? Niet echt, de
school beschouwt dat als een vorm van dienstverlening voor haar
leerlingen. Ze kan hiervoor een vergoeding vragen die evenredig
is met de gemaakte kosten (voor toezicht, verwarming…)
Rekent de school hiervoor geld aan, dan moet ze hierover wel
eerst overleggen met de schoolraad. De regeling moet in het
schoolreglement staan.
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Moeten mijn
ouders (of ik) het
schoolreglement
ondertekenen?

Ja, in het begin van het schooljaar ondertekenen

jouw ouders of jijzelf als je meerderjarig bent, het schoolreglement.
Je moet dan ook het schoolreglement naleven.

Als je niet akkoord gaat met het reglement kan je beter een andere
school zoeken.
Als je zelf niet akkoord gaat maar je ouders wel, en je bent nog geen 18,
dan kan je niet veel beginnen. Dan moet je je bij de regels neerleggen.

—

Als het schoolbestuur het reglement wil veranderen, dan
Mag mijn school
middenin het
schooljaar het
schoolreglement
zelf aanpassen?
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moet zij dat opnieuw aan je ouders (of aan jou als je meerderjarig
bent) voorleggen. Meestal wacht de school tot het begin van een
nieuw schooljaar om het reglement aan te passen.
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Vind je sommige regels in het schoolreglement te vaag en weet je niet goed
wat ze er precies mee bedoelen? Spreek
dan je leerlingenraad hierover aan.
Zij kunnen je vraag aankaarten op de
schoolraad en ervoor zorgen dat de regels
duidelijker worden.

Of piercings toegelaten zijn op jouw school of

Mag ik met
piercings naar
school?

niet, lees je in het schoolreglement. In veel schoolreglementen
vind je regels over bepaalde kledij, piercings, tattoos, oorringen
of petjes. De school mag ze verbieden als de regels niet in strijd
zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van leerlingen en
ouders. Als de school het dragen van piercings verbiedt, zal je je
hieraan moeten houden.
—

De school beslist daar zelf over. Zo kan zij
Mag ik tijdens
de middagpauze
uit de school?

bijvoorbeeld beslissen dat niemand tijdens de pauze de school mag
verlaten, of alleen leerlingen vanaf het vijfde jaar.
Als je nog minderjarig bent, dan moeten je ouders bij het begin van
het schooljaar ook schriftelijk hun toestemming verlenen.
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Mag onze
school frisdrank
verbieden?

Ja, dat mag. Een school
kiest zelf of ze frisdranken

wil verbieden of niet. Sommige
scholen laten toe dat leerlingen
zelf frisdrank meebrengen, anderen
plaatsen zelfs een frisdrankautomaat.
Nog andere scholen laten helemaal
geen frisdrank toe. Kijk het
schoolreglement er eens goed op na.
—

Ja, dat mag. De school is vrij
Mag de school
mij verplichten
om te zwijgen in
de refter?
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om dit in haar schoolreglement op
te nemen. Je kan er dus niet veel
aan doen. Als je merkt dat er veel
leerlingen zijn die niet akkoord
gaan met deze regel, kan je wel
proberen dit via de leerlingenraad
aan te kaarten bij de directeur.
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Mag ik roken
op school?

Sinds 1 september 2008 geldt in alle Vlaamse basis-

en secundaire scholen en CLB’s een rookverbod voor leerlingen,
leraren, ouders en anderen. Afhankelijk van het uur van de dag en
de plaats waar je je bevindt, zijn de regels anders. Een overzicht:

Gesloten ruimtes
(klaslokaal, lerarenkamer, gang, toilet,
feestzaal, internaat…)

Open ruimtes
(speelplaats,
sportveld, parking,
schoolpoort…)

Activiteiten buiten
de schoolmuren
(op schooluitstap,
op schoolreis…)

Weekdagen
18u30 - 6u30

school beslist

school beslist

Weekend
6u30 - 18u30

school beslist

Weekend
18u30 - 6u30

school beslist

Weekdagen
6u30 - 18u30

school beslist

Als je het rookverbod overtreedt, dan kan de school je straffen. Merk je
dat medeleerlingen of leraren zich niet houden aan het rookverbod en
stoort je dat, loop dan eens langs bij je directeur en praat erover.
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Voor internaten gelden dezelfde regels als voor scholen. Ligt het internaat buiten het schoolterrein, dan is het mogelijk dat je mag roken
in open ruimtes tussen 6u30 en 18u30. Vraag na op je internaat.
6. Ik zit op internaat. Mag ik roken op mijn kamer?
Dat hangt af van de werkgever waar je stage loopt. Je stagebegeleider
is hiervan op de hoogte. In veel bedrijven is roken niet toegelaten.
5. Mag ik roken op mijn stageplaats?
Dat hangt af van het schoolreglement. Heb je de toestemming
om ’s middags de school te verlaten, dan kan je ook roken. Opgelet:
sommige scholen bepalen dat je ook niet mag roken in de buurt van
de schoolpoort. Lees dus eerst het schoolreglement na.
4. Mag ik over de middag buiten om een sigaretje te roken?
Neen, je mag nooit roken op de schoolbus.
3. Mag ik roken op de schoolbus?
Neen. De school kan eventueel wel toelaten dat je na 18u30 in open
ruimtes rookt.
2. Mogen jij of je ouders roken tijdens het oudercontact?
Neen, er mag geen rookzone zijn voor leerlingen of leraren tussen
6u30 en 18u30. Na 18u30 en in de weekends zou het wettelijk mogen, maar dan ben je meestal niet meer op school!
1. Mag de school een rookzone afbakenen?

Neen, je ouders beslissen naar welke school je gaat
Mag ik zelf mijn
school of studierichting kiezen?

en welke richting je volgt. Want tot je 18de verjaardag hebben
je ouders het ouderlijk gezag over jou. Dat betekent dat ze
verplicht zijn om belangrijke beslissingen te nemen over je
gezondheid, je opvoeding en dus ook je schoolkeuze.

Vanaf 12 jaar mag je volgens de wet wel meebeslissen over je
schoolkeuze. Dat betekent dat je ouders met jou overleggen.
Maar dan nog hakken zij de knoop door.
Ben je niet akkoord met hun beslissing? Dan kan je niet naar de
rechtbank om je gelijk te halen. Het enige wat je kunt doen is: praten
met je ouders, eventueel met de hulp van het CLB.
—

Ik heb een B-attest.
Welke studierichting
mag ik volgen?

De klassenraad bepaalt welke richtingen je niet meer

mag volgen als je een B-attest hebt. Het zou kunnen dat je heel veel
richtingen niet meer mag volgen, maar het het kan ook over een of
twee richtingen gaan.

Als je een uitgesloten richting toch wil volgen, dan moet je je jaar
overdoen.
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Ik heb een
C-attest. Welke
studierichting
mag ik volgen?

Een C-attest betekent dat je niet over mag gaan
naar het volgende jaar. Je moet dus een jaar overzitten.

—

Kan ik één
leerjaar over
twee schooljaren
spreiden?
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Dat kan heel uitzonderlijk. Op jouw vraag of die van
je ouders kan de klassenraad beslissen om het lesprogramma (en
dus de studiebelasting) van een leerjaar over twee schooljaren te
spreiden. Op het einde van het eerste schooljaar krijg je dan een
tussentijdse evaluatie, en pas na het tweede schooljaar wordt
beslist of je geslaagd bent. Maar lesspreiding is geen recht. De
klassenraad heeft het laatste woord. Meestal mag het alleen voor
langdurig zieke leerlingen.
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Laat je bij je studiekeuze leiden door je eigen
interesses én mogelijkheden. Want altijd
weer veranderen van studierichting door een
verkeerde studiekeuze, vergroot de kans op
schoolmoeheid, mislukking en zittenblijven.
Neem de adviezen van de klassenraad en het
CLB ter harte.

In een topsportrichting krijg je als leerling/topsporter
Kan ik kiezen
voor een topsportrichting?

wekelijks tien uur training in je sport en twee uur aangepaste
lichamelijke opvoeding. Je hebt bovendien recht op een aantal
dagen gewettigde afwezigheid voor deelname aan stages,
wedstrijden en tornooien.

Ook in een ‘gewone’ studierichting kan je met een topsportstatuut
genieten van een aantal dagen gewettigde afwezigheid voor
deelname aan stages, wedstrijden en tornooien.
Om je in te schrijven in een topsportrichting moet je over een
topsportstatuut beschikken. Dit kan maar voor bepaalde sporttakken:
check de lijst op www.bloso.be.
Een sportfederatie moet jou voordragen bij een Blososelectiecommissie. Die commissie kan jou het statuut toekennen en
levert een document af dat één schooljaar geldig is en dat je aan de
school moet bezorgen.
—

Dat kan. Veel jongeren met een handicap zijn normaal begaafd
Ik heb een
handicap. Kan ik
naar het gewone
onderwijs?

en kunnen met een beetje ondersteuning gewoon onderwijs aan.
Dat heet geïntegreerd onderwijs (GON). Je krijgt hulp in de les en
paramedische zorg zoals kinesitherapie of logopedie.

Als GON-leerling moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
voor het buitengewoon onderwijs. Soms is er een bijkomende
voorwaarde, meer bepaald wanneer je een oriënteringsattest hebt
voor type 1 of type 3 van het buitengewoon onderwijs. Dan moet
je, in de periode net voor je integratie, minimum negen maanden
buitengewoon onderwijs van dat type gevolgd hebben.
Elke GON-leerling krijgt een integratieplan op maat. Daarin staat hoe de
school jouw integratie in het gewoon onderwijs zal organiseren en met
wie de school samenwerkt.
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Kies wat jij echt wil
SID-in is een beurs voor laatstejaars uit het secundair
onderwijs. De ideale plaats om alles te weten te komen
over studierichtingen en beroepen. Je maakt ook kennis
met alle hogescholen, universiteiten en beroepssectoren.
SID-in staat voor studie- en informatiedagen. 1 keer per jaar
vindt in elke Vlaamse provincie een SID-in plaats.
Bezoek de SID-in met je klas, met je ouders of met je vrienden.
De data vind je op www.ond.vlaanderen.be/sidin
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Je kunt op elk moment tijdens het schooljaar van school
Mag ik van school
veranderen tijdens
het schooljaar?

veranderen. Je ouders moeten akkoord zijn. Denk wel goed na voor
je van school verandert. Doe het alleen in uitzonderlijke gevallen,
bijvoorbeeld als je ver weg van je huidige school gaat wonen. Vaak van
school veranderen is niet zo goed voor je slaagkansen.

Als je niet alleen van school wil veranderen, maar ook van
studierichting of onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso), dan zijn er
beperkingen (zie volgende vragen).
Om van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs over te stappen, heb
je een inschrijvingsverslag nodig. In dat verslag staat welke opleidingsvorm en
welk type van buitengewoon onderwijs het meest geschikt zijn voor jou.
—

Overstappen kan maar tot een bepaalde datum in de loop van het
schooljaar. Tot wanneer precies hangt af van het jaar waarin je zit.

• In de eerste vier leerjaren (de eerste graad tot en met het tweede
leerjaar van de tweede graad) kan je tot en met 15 januari van
studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een
afwijking toestaan. Dat geldt ook voor het vijfde leerjaar, maar dan
kan een afwijking alleen op basis van ernstige medische, psychische,
sociale of onderwijskundige redenen.
• In het tweede leerjaar van de derde graad (het zesde leerjaar dus)
mag je niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de
klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische,
sociale of onderwijskundige redenen.
• Volg je een derde leerjaar van de derde graad (een zevende jaar dus), dan kan je
tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen.

Kan ik van
onderwijsvorm
of studierichting
veranderen tijdens
het schooljaar?
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Kan ik overstappen naar een
hoger of lager
leerjaar tijdens
het schooljaar?

Eerst en vooral moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

voor dat hoger of lager leerjaar. Ten tweede moet je school akkoord
gaan met de overstap.
—

Je kan wisselen, maar niet zomaar.
Mag ik van
studierichting
veranderen na
elk schooljaar?

Ten eerste moet je beschikken over een oriënteringsattest A. Ten tweede
kan je maar veranderen tot het begin van het eerste leerjaar van de
derde graad (dus tot het vijfde leerjaar). Het tweede leerjaar van de
derde graad (het zesde leerjaar dus) moet je in dezelfde onderwijsvorm
en studierichting afwerken. Uitzonderlijk kan de klassenraad van dat
principe afwijken: op basis van ernstige medische, psychische, sociale
of onderwijskundige redenen.
Voor de specialisatiejaren gelden andere regels. Kies je bij de overgang
van een zesde leerjaar naar een specialisatiejaar voor een andere
richting binnen hetzelfde studiegebied, dan kan de school dat niet
weigeren (behalve in studiegebied personenzorg). Kies je voor een
ander studiegebied, dan zal de klassenraad beslissen of dat kan. Een
studiegebied is een groep van opleidingen die inhoudelijk bij elkaar
aansluiten bijvoorbeeld bouw, chemie of handel.
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Berg zorgvuldig het studiebewijs op
dat je op het einde van elke graad
krijgt. Je hebt het misschien nog nodig
op een nieuwe school!

Moet ik elke dag
naar school?

Normaal gezien zit je
elke weekdag op school of ben je
aanwezig op de activiteiten die de
school organiseert.
Als je ziek bent, kan je uiteraard
niet naar school. Dan moet je,
afhankelijk van de duur van de
ziekte, een doktersbriefje of een
briefje van je ouders (of jezelf als
je 18 bent) binnenbrengen op het
schoolsecretariaat.
Om misverstanden te vermijden, lees
je best eerst de afspraken over ziekte
na in het schoolreglement. Het is in elk
geval belangrijk om de dag zelf nog de
school te verwittigen.
In nog een aantal uitzonderlijke
gevallen (bv. begrafenis,
topsportwedstrijd...) kan je wegblijven
van school. Dit moet je steeds
vooraf melden aan de school. Voor
bepaalde afwezigheden heb je ook de
toestemming van de directie nodig.
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Als je van school wegblijft en daar geen passende

verklaring voor kan geven, zal de school dit registreren als een
‘problematische afwezigheid’. Ze zal je hierover aanspreken en je
ouders verwittigen, ook al spijbel je maar één dag.

Welke straf krijg
ik als ik spijbel?

Ben je meer dan tien halve dagen onwettig afwezig (acht halve
dagen in het deeltijds onderwijs), dan schakelt je school het CLB
in voor begeleiding. Die gaat samen met jou op zoek naar de
oorzaak van je spijbelgedrag én een oplossing.

Als je als leerling echter zonder reden van school blijft
(bijvoorbeeld om op café te gaan of op straat rond te hangen) of
als jij en je ouder(s) de begeleiding door school en CLB en andere
hulpverleningsdiensten weigeren, dan kan de school verdere stappen
ondernemen:
• De school kan de politie inschakelen, die bijvoorbeeld een
spijbelcontract kunnen afsluiten met je ouders en jezelf. Indien je dit
spijbelcontract niet naleeft, stellen ze een proces-verbaal op.
• Dit proces-verbaal stuurt de politie door naar het parket, dat
verdere acties kan ondernemen. Jij of je ouders kunnen bijvoorbeeld
uitgenodigd worden voor een gesprek bij de parketcirminoloog. Het
parket kan ook een hulpverleningstraject voorstellen of sancties
opleggen.
• Scholen en CLB’s kunnen je dossier ook doorsturen naar het
Ministerie van Onderwijs en Vorming, dat acties kan ondernemen.
Verder mag de school zelf een sanctie opleggen. Mogelijk moet je je
schooljaar overdoen of behaal je geen diploma. Schorsen mag, maar
dat moet dan wel in het schoolreglement staan. Daar vind je immers de
regeling voor aan- en afwezigheden op school. Spijbelen blijft dus nooit
zonder gevolg!
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… je ouders je schooltoelage kunnen verliezen
als jij twee schooljaren op rij 30 halve dagen of
meer problematisch afwezig blijft?

Een vraagje? Bel gratis 1700!
Van de allereerste schooldag tot het diploma, elke dag kom je weer iets nieuws tegen.
En elke dag komen er nieuwe vragen bij je op:
Moet ik elke dag naar school?
Kunnen mijn ouders een schooltoelage aanvragen?
• Kan ik leren en werken combineren?
•
•

Voor al je vragen over onderwijs bel je gewoon naar 1700, het gratis infonummer van
de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur beantwoordt het 1700-team
je vraag meteen of verwijzen ze je door naar de juiste dienst of website.
Ook op het internet kan je het antwoord vinden op je vraag:
• surf

naar Onderwijs.Vlaanderen.be
je vraag via het contactformulier op onderwijs.vlaanderen.be/infolijn
• stel je vraag via chat op www.vlaanderen.be
• mail

En misschien komt de 1700 Infomobiel wel in je buurt…
De medewerkers van 1700 kunnen ook folders, brochures en formulieren van de
Vlaamse overheid voor je bestellen. En als ze voor je vraag wat opzoekwerk
moeten doen, bellen ze je binnen twee werkdagen terug met het juiste antwoord.
Wat je vraag ook is, 1700 probeert je snel en duidelijk te helpen!
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Een school bepaalt zelf welke straffen ze oplegt in welke
Welke straf
mag de school
mij geven?

situaties, maar natuurlijk zijn er grenzen. Fysiek of psychisch
geweld kunnen natuurlijk niet.

Als je de les stoort of de goede werking van de school hindert kan de
leraar ordemaatregelen nemen: strafwerk geven, je tijdelijk uit de les
zetten...
Als je je ernstig misdraagt, riskeer je een tuchtstraf zoals schorsen of
uitsluiten. De school moet de voorziene tuchtstraffen vermelden in het
schoolreglement.
—

Ja, dat mag. Als je de goede werking van de school hindert,
kan die jou tijdelijk of definitief uitsluiten.

Kan de school mij
schorsen of aan de
deur zetten?
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De school moet bij een tuchtprocedure strikt de regels volgen die de
overheid vastlegde. Die kan je nalezen in het schoolreglement.
Je ouders (als je jonger bent dan 12) of jijzelf (als je 12 bent of
ouder) mogen het tuchtdossier inkijken en hebben het recht
gehoord te worden. Bovendien moet de school elke beslissing
schriftelijk motiveren.
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Bij definitieve uitsluiting moet de school eerst het advies
van de klassenraad inwinnen. In het schoolreglement
staat dat je ouders of jijzelf (meerderjarig) beroep
kunnen aantekenen, en je leest er welke regels jullie dan
moeten volgen.
Als je in de loop van het schooljaar definitief geschorst
wordt, dan moet je school samen met het CLB helpen
zoeken naar een nieuwe school. Zolang die niet is
gevonden, blijf je administratief ingeschreven in je ‘oude’
school. De school kan intussen voor opvang zorgen, maar
dat is niet verplicht. Als je van school verandert, wordt je
tuchtdossier niet doorgestuurd naar je nieuwe school.
Als een school jou middenin een schooljaar definitief
uitsluit, dan kan je voor het resterende gedeelte van het
schooljaar op die school geen examens meer afleggen.
Je moet dus op zoek naar een andere school om daar de
lessen te volgen en aan examens deel te nemen.
Een definitieve uitsluiting die ingaat tijdens de laatste
maanden van het schooljaar is een bijzonder zware
maatregel. Daarom kan een school overgaan tot een
definitieve uitsluiting op 31 augustus, de laatste dag van
het schooljaar. Dan moet je voor het volgende schooljaar
uitkijken naar een andere school, maar mag je nog
deelnemen aan de lessen en examens in de school die
je uitsluit. Ondertussen moeten jouw school en het CLB
mee op zoek naar een nieuwe school.
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Mag de leraar
persoonlijke
voorwerpen zoals
een gsm of mp3speler afnemen
en bijhouden?

Je leraar mag geen persoonlijke voorwerpen in beslag nemen.
Als je de lessen hindert, kan hij wel vragen om je gsm of mp3-speler
in te leveren (afnemen mag niet). Weiger je dat, dan kan je uit de klas
gezet worden of een andere sanctie oplopen. Aan het einde van de les
en in elk geval op het einde van de lesdag krijg je het toestel terug.

Voorwerpen die gevaarlijk zijn voor medeleerlingen of personeel mag
je leraar wel afnemen. In principe moeten die ook op het einde van
de lesdag terug naar jou, maar de school zal die zaken meestal aan je
ouders overhandigen. De politie mag gevaarlijke voorwerpen in beslag
nemen.
Wat op school mag en niet mag, staat in het schoolreglement. Zowel
jijzelf als je ouders en de school moeten dat naleven. Scholen bepalen
in grote mate zelf de omgangsregels en sancties op school. Natuurlijk
moeten zij de rechten van de mens en van het kind respecteren.
—

Geweld mag niet: noch fysiek (slaan, schoppen,…), noch
Mag een leraar
geweld tegen mij
gebruiken?

psychisch (vernederen, treiteren, angst aanjagen…).

Als iemand je een lijfstraf geeft, kan je klacht indienen. Praat daar
zo snel mogelijk over met je ouders, met het CLB of met een andere
vertrouwenspersoon.
Je ouders kunnen met klachten over een leraar of directie naar het
schoolbestuur stappen. Zij kunnen ook hulp vragen aan het CLB. Je
kan ook een klacht neerleggen bij de politie.
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De school bepaalt zelf de inhoud van de lessen en de

Wie bepaalt wat
ik moet leren op
school?

onderwijsmethode. Maar de overheid legt natuurlijk wel een aantal
minimumdoelen op: de zogenaamde eindtermen. Je hebt drie
soorten eindtermen:
- vakgebonden eindtermen, bijvoorbeeld voor Nederlands of
wiskunde
- specifieke eindtermen, voor vakken die typisch zijn voor een
bepaalde richting
- vakoverschrijdende eindtermen, die niet bij een bepaald vak
aansluiten maar wel belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Bijvoorbeeld:
kunnen samenwerken.
In het leerplan beschrijft de school hoe ze de eindtermen probeert
te bereiken. Meestal delen scholen van een zelfde onderwijsnet hun
leerplannen.
—

Mag de school
leerlingen van
verschillende
jaren hetzelfde
vak laten volgen?

Ja, dat kan. Je school kan leerlingen uit verschillende

leerjaren binnen dezelfde graad samen les laten volgen. De leraar
doet dan aan ‘klasdifferentiatie’: hij bekijkt bijvoorbeeld met het
vijfde jaar een nieuw stuk leerstof, terwijl de zesdejaars zelfstandig
opdrachten uitvoeren, of omgekeerd. Wat uiteindelijk telt, is
dat alle leerlingen op het einde van het zesde jaar de eindtermen
bereiken die de overheid vooropstelt.
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Moet ik alle
vakken volgen of
kan ik vrijstelling
krijgen?

Soms kan je vrijstellingen krijgen. Als je een

extra kwalificatie wil halen en je hebt bepaalde vakken al eerder
gevolgd, dan kan de directeur vrijstellingen toestaan.
Je school kan ook het lesprogramma aanpassen als je
bijvoorbeeld om medische redenen het gewone programma
niet kan volgen. Je kan dit recht niet afdwingen. De beslissing
ligt bij de klassenraad. Aan de eindtermen mogen ze alleszins niet
raken.

... je tijdelijk onderwijs aan huis kan krijgen wanneer je langer dan drie weken
afwezig bent door ziekte of ongeval. Je ouders vragen dat aan bij de directie van
je school: schriftelijk en met een doktersattest erbij. Je krijgt vier lesuren per
week. De school beslist welke vakken. De overheid betaalt de kosten. Wanneer
je op minder dan 10 km van je school woont (of 20 km als je naar een buitengewone school gaat), dan heb je recht op dit onderwijs aan huis. Woon je verder,
dan kan de school zelf beslissen of ze onderwijs aan huis haalbaar vindt.
Jongeren met een chronische ziekte hoeven niet telkens te wachten tot ze 21
dagen afwezig zijn. Ze hebben al recht op thuisonderwijs na 9 halve dagen
afwezigheid.
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Krijg je een A-attest, dan ben je geslaagd. Je kan overgaan naar
Wat is het
verschil tussen
een A-, B- of Cattest?

een volgend schooljaar. Je kan vrij kiezen welke studierichting je wil volgen,
maar je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.

Krijg je een B-attest, dan bent je geslaagd maar kan je het volgende
leerjaar niet zomaar kiezen welke onderwijsvorm en/of studierichting je
zal volgen. De school doet dat in jouw plaats omdat je voor een of meer
vakken minder goede resultaten hebt behaald. Ze wil je zo helpen je
schoolloopbaan succesvol te beëindigen. De school moet je wel uitleggen
waarom ze jou een B-attest geeft.
Ga je niet akkoord met deze beslissing, dan kan je je jaar overdoen en
opnieuw proberen een oriënteringsattest A te behalen. Spreek hierover best
eerst goed met je klastitularis en met het CLB.
Krijg je een C-attest, dan ben je niet geslaagd en moet je dus je jaar
overdoen. De school zal je wel vertellen waarom dat moet. Samen met het
CLB zal de school je helpen met je studiekeuze voor het volgende schooljaar.
Lijkt het beter gewoon het jaar over te doen of lijkt het beter naar een andere
studierichting en/of onderwijsvorm over te stappen?
Verander je tijdens het schooljaar van school? Dan krijg je een
oriënteringsattest C mee, als bewijs dat je voor een deel van het schooljaar
de lessen hebt gevolgd.
—

Hoe dikwijls
mag ik een
leerjaar
overzitten?

Je kan een leerjaar zo vaak overzitten als je wil,

op voorwaarde dat je geen A-attest behaalde voor identiek dezelfde
studierichting (tenzij dit in het buitenland was of in een Franstalige
school). Met een B- of C-attest kan je dus onbeperkt overzitten en met een
A-attest ook als je voor een andere richting kiest.
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BUITENGEWOON ONDERWIJS (buso) kan je
volgen als je speciale hulp nodig hebt, zoals
wanneer je een handicap, leerstoornis of ander
probleem hebt. In het buso krijg je aangepaste
lessen en deskundige begeleiding op jouw
maat. Je kan vanaf dertien jaar, uitzonderlijk
vanaf twaalf jaar, naar het buitengewoon
secundair onderwijs. De maximumleeftijd is
21 jaar, maar je kan een uitzondering vragen.
Je mag alleen naar het buso als je een
inschrijvingsverslag hebt, met het advies van
het CLB. Er staat in welke opleidingsvorm en
welk type buitengewoon onderwijs het meest
geschikt is voor jou.
Het buso biedt 4 opleidingsvormen aan voor
leerlingen van 7 types:
type 1: voor jongeren met een licht mentale
handicap
type 2: voor jongeren met een matig of ernstig
mentale handicap
type 3: voor jongeren met karakteriële
stoornissen
type 4: voor jongeren met een fysieke
(= lichamelijke) handicap
type 5: voor langdurig zieke jongeren
type 6: voor jongeren met een visuele handicap
type 7: voor jongeren met een auditieve
handicap.
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Een CENTRUM VOOR
LEERLINGENBEGELEIDING (CLB) kan je helpen
met leren en studeren, het kiezen van een
geschikte studierichting, psychische en sociale
problemen en je gezondheid. Niet enkel jij,
maar ook je ouders en je school kunnen er
terecht bij een team dat bestaat uit onder
andere artsen, psychologen, pedagogen en
maatschappelijk werkers.
Het adres van het CLB van jouw school vind je in je
schoolreglement of op
www.ond.vlaanderen.be/clb/adressen

—
Weigert een school je in te schrijven en ben
je het daar niet mee eens, dan kan je een
klacht indienen bij de COMMISSIE INZAKE
LEERLINGENRECHTEN. Deze commissie werkt
onafhankelijk.
Lees meer op
www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie.
Contact: Secretariaat leerlingenrechten - secundair
onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan
15, 1210 Brussel, 02/ 553 88 40.

—
Een COMMISSIE VAN ADVIES VOOR HET
BUITENGEWOON ONDERWIJS (CABO) verleent
ouders advies over de tijdelijke of permanente
vrijstelling van leerplicht en over permanent
onderwijs aan huis voor leerlingen met een
handicap. Voor deze twee zaken hebben de
ouders een positief advies van de CABO nodig.

Als ouders, school en/of CLB geen akkoord
kunnen bereiken, kunnen zij ook beroep doen
op de CABO in verband met de overstap van
het gewoon naar het buitengewoon onderwijs
en omgekeerd en in verband met de oriëntatie
van een leerling binnen het buitengewoon
onderwijs naar een meer geschikt(e) niveau,
type of opleidingsvorm.
Er is een CABO in elke provincie. Adressen vind je op de
site van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap www.vaph.be.

—
Je kan een vraag stellen of klacht indienen bij
de COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR als je
school zich niet houdt aan de principes van
- kosteloosheid;
- eerlijke concurrentie
- verbod op politieke activiteiten
- handelsactiviteiten
- reclame en sponsoring
- participatie
Lees meer op
www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur
Contact: Commissie Zorgvuldig Bestuur, Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming, H.
Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,
1210 Brussel, 02/553.65.56,
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

Het EERSTE LEERJAAR B is bestemd voor
jongeren die een leerachterstand hebben
opgelopen in het lager onderwijs of minder tot
hun recht komen in overwegend theoretisch
onderwijs. Dit leerjaar is een brugklas tussen
lager en secundair onderwijs. Na het eerste
leerjaar B kunnen de leerlingen ofwel naar het
beroepsvoorbereidend leerjaar ofwel naar het
eerste leerjaar A.
Bij de overstap van basisonderwijs naar
secundair onderwijs volgen de meeste
leerlingen het eerste leerjaar A. In dit
leerjaar volgen de leerlingen alle vakken
gemeenschappelijk, welke studierichting ze
later ook kiezen. Slechts een klein gedeelte
van het lessenrooster is opgesplitst in
verschillende keuzevakken.
—
Bij de EXAMENCOMMISSIE van de Vlaamse
gemeenschap voor het voltijds secundair
onderwijs kan je deelnemen aan examens om
een getuigschrift van de eerste of tweede graad
of een diploma van secundair onderwijs te
behalen.
Lees meer op
www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie
Contact: Examencommissie, Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, H. Consciencegebouw,
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
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Over heel Vlaanderen zijn er LOKALE
OVERLEGPLATFORMS of LOP’s actief, zowel
in het basis- als het secundair onderwijs.
Het LOP is een vergadering van directies van
scholen en clb’s, schoolpersoneel, ouders én
leerlingen, lokale partners en organisaties
van allochtonen en armen, integratiecentra,
onthaalbureaus voor nieuwkomers en
schoolopbouwwerk. Ze werken allemaal samen
om de scholieren in hun stad of gemeente

gelijke onderwijskansen te bieden. Het LOP
geeft advies, steunt bij het inschrijvingsrecht
en bemiddelt bij weigeringen.
Lees meer op www.ond.vlaanderen.be/GOK/lop

—
Het gewoon voltijds secundair onderwijs is
opgedeeld in GRADEN EN LEERJAREN. In het
dagelijkse leven spreken we van het eerste tot en
met zesde leerjaar, soms over het zevende jaar.
Maar officieel zit de indeling als volgt in elkaar:

1ste graad

1ste leerjaar A			
2de leerjaar			
				

1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend
leerjaar

		
	Algemeen secundair	Technisch secundair
onderwijs (ASO)
onderwijs (TSO)

Beroepssecundair
onderwijs (BSO)

Kunstsecundair
onderwijs (KSO)

2de graad

1ste leerjaar ASO
1ste leerjaar TSO
1ste leerjaar KSO
2de leerjaar ASO
2de leerjaar TSO
2de leerjaar KSO
				

1ste leerjaar BSO
2de leerjaar BSO
3de vervolmakingsjaar BSO

3de graad

1ste leerjaar BSO
2de leerjaar BSO
3de specialisatiejaar BSO
Naamloos leerjaar BSO

1ste leerjaar ASO
1ste leerjaar TSO
2de leerjaar ASO
2de leerjaar TSO
3de voorbereidend jaar 		
op het hoger onderwijs ASO
Se-n-Se TSO
		
(secundair-na-secundair)
			

1ste leerjaar KSO
2de leerjaar KSO
3de voorbereidend jaar op
het hoger onderwijs KSO
Se-n-Se KSO
(secundair-na-secundair)

4de graad
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1ste leerjaar BSO
2de leerjaar BSO

De INRICHTENDE MACHT wordt ook wel
schoolbestuur genoemd. Ze is een beetje
te vergelijken met een raad van bestuur in
een bedrijf. De leden van de inrichtende
macht zijn verantwoordelijk om de school
goed te laten functioneren. Ze kunnen
over heel wat schoolaangelegenheden zelf
beslissen. Ze kiezen bijvoorbeeld totaal
vrij de onderwijsmethode, de leerplannen,
lessentabellen en het pedagogisch project
van de school.
Schoolbesturen die geld willen krijgen van
de overheid moeten zich wel aan een aantal
bepalingen houden. Zo moeten scholen
voldoende uitgerust zijn en genoeg materiaal
hebben om de lessen te ondersteunen (bv.
boeken, materiaal in het atelier). De gebouwen
moeten ook bewoonbaar, veilig en hygiënisch
zijn.

- Begeleidende klassenraad: leerkrachten
overleggen hoe leerlingen best begeleid
worden. Het kan zowel gaan over het
bijsturen van het leerproces als over
de aanpak van storend gedrag of het
ondersteunen van de leerling in een
moeilijke (thuis)situatie, de organisatie
van inhaallessen… In geval van ernstige
tuchtmaatregelen is het advies van de
begeleidende klassenraad vereist.
- Delibererende klassenraad: leerkrachten
die lesgeven in hetzelfde leerjaar, bijgestaan
door de schooldirecteur, beslissen aan
het eind van het schooljaar of een leerling
al of niet slaagt (dat wordt ‘deliberatie’
genoemd). De delibererende klassenraad
beslist ook over de toekenning van een
oriënteringsattest, een getuigschrift, een
studiegetuigschrift of een diploma.

—
De KLASSENRAAD is een bijeenkomst van
leerkrachten. Er zijn verschillende soorten
klassenraden, elk met een eigen functie en
benaming.

—
De KLASTITULARIS is een leraar die lesgeeft
aan een klas of leeftijdsgroep en die
bovendien de leerlingen van die klas of groep
begeleidt. De klastitularis helpt bijvoorbeeld
als je met de klas een middagactiviteit
wil organiseren of je kan hem uitleg
vragen over het schoolreglement of over je
rapport. Hij controleert je schoolagenda en
aanwezigheden, maar zoekt ook mee naar een
oplossing als je leerproblemen hebt. Ook je
ouders kunnen met vragen of opmerkingen
naar de klastitularis gaan.

- Toelatingsklassenraad: beoordeelt of een
leerling aan de toelatingsvoorwaarden
voldoet voor een leerjaar. Zo moet de
toelatingsklassenraad bijvoorbeeld oordelen
of een leerling die wil overstappen van het
buitengewoon onderwijs, een kans maakt in
de gevraagde afdeling.
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Een LEERLINGENRAAD wordt door de
leerlingen verkozen. In de leerlingenraad
zitten allemaal scholieren. De raad adviseert
de schooldirectie over álles wat leerlingen
direct aanbelangt: betaalbare en smakelijke
broodjes, lessen- en examenroosters,
schooluitstappen, sport, schoolfuiven…
—
In Vlaanderen bestaat LEERPLICHT voor alle
zes- tot achttienjarigen. Er is echter geen
schoolplicht. Je moet dus niet noodzakelijk
naar school om te leren. Thuisonderwijs is ook
mogelijk.
—
Binnen de Vlaamse regering is de MINISTER
VAN ONDERWIJS verantwoordelijk voor
bijna alle aspecten van het onderwijsbeleid,
van kleuteronderwijs tot en met hoger
onderwijs. Alleen de pensioenen van
het onderwijspersoneel, het vastleggen
van de leerplicht en het bepalen van de
minimumvoorwaarden voor het behalen van
een diploma behoren tot de federale Belgische
bevoegdheden.
De minister staat ook aan het hoofd van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs. Een paar taken
van het ministerie zijn: de lonen betalen van
het onderwijspersoneel, informatie geven over
de schoolwetgeving aan ouders en leerlingen,
eindtermen opstellen en scholen controleren…
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Lees meer op
www.ond.vlaanderen.be
Contact: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming,
H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210
Brussel

—
In de ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE
NIEUWKOMERS (OKAN) leren de leerlingen
intensief Nederlands. Na een jaar kunnen
ze genoeg Nederlands om naar een gewone
klas te gaan. Elke Vlaamse school kan een
onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
organiseren en daar subsidies voor krijgen.
Adressen en info vind je op:
www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs

—
Elke school krijgt vroeg of laat bezoek van
de ONDERWIJSINSPECTIE. De inspectie
beoordeelt, in opdracht van de overheid, de
kwaliteit van het onderwijs. Een team van
inspecteurs strijkt neer in de school om te
kijken hoe het eraan toegaat. Nadien schrijft
de inspectie een doorlichtingsverslag.
Iedereen kan de verslagen inkijken op
www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen
—

In Vlaanderen zijn er drie grote
ONDERWIJSNETTEN.
- Het gemeenschapsonderwijs (GO!)
wordt georganiseerd door de Vlaamse
Gemeenschap.

- De scholen van de steden, gemeenten en
provincies zijn verzameld in het officieel
gesubsidieerd onderwijs.
- Het vrij gesubsidieerd onderwijs is het
derde net. De meeste scholen van dit net
zijn katholieke scholen of scholen die een
andere erkende godsdienst aanbieden. Er
zijn echter ook nog scholen die niet aan
een godsdienst gebonden zijn, maar wel
een specifieke pedagogische methode
toepassen, zoals de freinetscholen en de
steinerscholen
—
In het secundair onderwijs heb je vier
ONDERWIJSVORMEN:
- algemeen secundair onderwijs (aso) bereidt
je voor op een brede waaier van opleidingen
in het hoger onderwijs;
- technisch secundair onderwijs (tso) bereidt
je voor op zelfstandige functies in het
beroepsleven of een vervolgstudie in het
hoger onderwijs;
- kunstsecundair onderwijs (kso) bereidt
je voor op een vervolgstudie in het hoger
onderwijs;
- beroepssecundair onderwijs (bso) geeft je de
kans onmiddellijk een beroep uit te oefenen.
Voortstuderen kan ook, maar dan moet je
wel het derde leerjaar van de derde graad
succesvol afronden.
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Tijdens het OUDERCONTACT spreken ouders
en leraren met elkaar over de leerling/zoon
of dochter. Kan zij volgen in de klas? Gaat hij
graag naar school? Enzovoort. Zo verbetert het
onderling contact en kunnen ouders en leraren
eventuele moeilijkheden samen bespreken.
In de meeste scholen vindt het oudercontact
een vijftal keer per jaar plaats, ’s avonds in de
school.
In het schoolreglement vind je de afspraken
terug over oudercontact.
—
Het PEDAGOGISCH PROJECT van de school is
de levensbeschouwelijke of filosofische basis
van waaruit het onderwijs wordt gegeven.
Elke school kiest zelf haar pedagogisch
project. Alleen is het gemeenschapsonderwijs
verplicht neutraal qua levensbeschouwing en
het gesubsidieerd officieel onderwijs moet
openstaan voor alle levensbeschouwingen.
—
Een klein aantal scholen in Vlaanderen is
niet erkend door de overheid, de zogenaamde
PRIVÉSCHOLEN. Zij worden niet gefinancierd
of gesubsidieerd door de overheid en kunnen
geen erkend studiebewijs afleveren. Als je in
een privéschool les volgt en je wilt een officieel
getuigschrift of diploma verwerven, dan moet
je dit doen via de Examencommissie van
de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds
secundair onderwijs.
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Leerlingen kunnen een vertegenwoordiger
kiezen in de SCHOOLRAAD. Daar zitten
leerlingen aan tafel met de directie en
vertegenwoordigers van ouders, leraren en de
lokale gemeenschap. De schoolraad vraagt aan
de directie en het schoolbestuur uitleg over
allerlei kwesties: het budget, de schoolkosten…
De raad kan ook advies verlenen over heel
uiteenlopende zaken: het schoolreglement,
het studieaanbod, uitstappen, verbouwingen
op school, de begeleiding en evaluatie van
leerlingen…
—
Het SCHOOLREGLEMENT omschrijft
de wederzijdse rechten en plichten van
leerlingen, ouders en de school. Het omvat
o.a. het studiereglement, de verlofregeling,
een ordereglement en een tuchtreglement. Als
leerling moet je het schoolreglement naleven.
Daarom vraagt je school aan je ouders om aan
het begin van het schooljaar het reglement te
ondertekenen. Zolang dat niet gebeurt, ben
je eigenlijk niet ingeschreven. Als je 18 bent,
onderteken je zelf het reglement.

In het TSO en KSO bestaan heel wat 7e
specialisatiejaren. Deze worden vanaf
september 2009 ondergebracht in een nieuw
structuuronderdeel, het SECUNDAIR NA
SECUNDAIR ONDERWIJS, afgekort: Se-n-Se.
Se-n-Se wordt door een gewone secundaire
school georganiseerd en na afloop krijg je een
‘certificaat’.
Eigen aan al deze opleidingen is dat ze
sterk gericht zijn op de arbeidsmarkt
en dat ‘werkplekleren’ (stages) een
essentieel onderdeel vormen van het
programma. Scholen kunnen voor de
organisatie samenwerken met centra voor
volwassenenonderwijs, hogescholen, Syntra,
Vdab, beroepssectoren, bedrijven,… Se-n-Se wil
zowel de mogelijkheden naar tewerkstelling
als naar hogere opleidingen bevorderen.

Tijdens je studies in het secundair onderwijs
krijg je STUDIEBEWIJZEN. Je hebt vier
soorten studiebewijzen: oriënteringsattesten,
certificaten, getuigschriften en diploma’s. (Zie
vraag 15 in deze brochure)
—
Elke school heeft een TUCHTREGELING. Daarin
staat welke procedure en welke regels de
school volgt wanneer ze jou een sanctie wil
opleggen, zoals bijvoorbeeld een schorsing,
een tijdelijke of definitieve uitsluiting. De
tuchtregeling staat in het schoolreglement .
—
Wil je meer info over het onderwijs in Vlaanderen
Ben je op zoek naar adressen van scholen, diensten
of commissies?
Bel naar de gratis Infolijn 1700.

Nieuw is dat je kunt instappen op twee
momenten, namelijk 1 september of 1
februari. Nieuw is ook dat als je niet voldoet
aan de bestaande toelatingsmogelijkheden (tot
de specialisatiejaren), je toch kunt instappen
op grond van een toelatingsproef die door de
toelatingsklassenraad wordt beoordeeld (bv.
voor kandidaat-leerlingen houder van een
studiegetuigschrift van de derde graad BSO
of voor kandidaat-leerlingen zonder formele
vooropleiding).
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Een leerlingenraad oprichten

Veranderen van school tijdens het schooljaar
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