ADDENDUM SCHOOLREGLEMENT 2019-2020
De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in
ons land te beperken, heeft onze school tijdelijk geraakt in zijn werking.
Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot evaluatie en deliberatie,
om jou het lopende schooljaar op een goede manier te laten afronden.
De wijzigingen aan het schoolreglement, goedgekeurd bij beslissing1 van de raad van bestuur van
scholengroep Invento, zijn het rechtstreekse gevolg van nieuwe regelgeving en hebben onmiddellijke
uitwerking zonder voorafgaand akkoord van de ouders of meerderjarige leerling. Alle betrokkenen
worden hier onmiddellijk schriftelijk of elektronisch van op de hoogte gebracht.

1.

EVALUATIE

Hoe evalueren wij?
Onze school kiest ervoor om geen examens te organiseren in de tijd die ons rest en de onderwijstijd
optimaal te benutten. We zullen je evalueren op basis van alle resultaten door heel het jaar. Hiervoor
gaan we rekening houden met de resultaten van de examens die je al in december hebt afgelegd en
het dagelijks werk dat je verricht hebt in de weken voor 16 maart voor alle vakken. Evaluatiegegevens
die via afstandsonderwijs werden verkregen worden meegenomen in de beoordeling, maar worden
enkel in jouw voordeel aangewend. Uiteraard houden we ook rekening met alle evaluatiegegevens die
vanaf de heropstart op school, indien van toepassing, worden verkregen en de bijkomende relevante
informatie zoals socio-emotionele of medische gegevens, …
Schoolspecifiek:
Door de bijzondere omstandigheden zijn niet alle stage-uren gepresteerd. Die moeten niet
noodzakelijk worden ingehaald. Mochten niet alle essentiële doelen behaald zijn, kan de klassenraad
alsnog beslissen tot een extra stage in deze periode.
GIP: De eindevaluatie van de geïntegreerde proef, zoals was voorzien in het schoolreglement, wordt
aangepast. De uitgevoerde delen worden geëvalueerd en meegenomen in de uiteindelijke evaluatie.
Stage: Het niet afwerken van de stage vormt voor jou als leerling geen belemmering om te kunnen
slagen, indien dit niet afwerken van de stage veroorzaakt wordt door factoren buiten jouw wil om.

2.

DELIBERATIE

In principe wordt de deliberatiebeslissing genomen uiterlijk op 30 juni van het huidige schooljaar.
Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de
eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van
de delibererende klassenraad om te oordelen of je een bijkomende proef moet afleggen vooraleer een
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definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebaseerd zijn op
herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz.

Deze beslissing van de delibererende klassenraad mondt uit in een studiebekrachtiging en leidt tot
een:









Oriënteringsattest A: je hebt het jaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je
wordt tot het volgende jaar toegelaten.
Oriënteringsattest B: je hebt het jaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende jaar
toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je
ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze
beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze
beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit
schoolreglement. Wanneer je een oriënteringsattest B krijgt toegekend dan reikt de
delibererende klassenraad systematisch een gunstig of ongunstig advies uit met betrekking tot
het overzitten van het leerjaar. Enkel een gunstig advies betekent de mogelijkheid tot
overzitten, een ongunstig advies betekent de verplichting dat je - ongeacht de school - moet
overgaan naar het hoger leerjaar.
Oriënteringsattest C: je hebt het jaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk
uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de
mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je
ook in dit schoolreglement.
afwijkingsmogelijkheid in individuele gevallen waarbij de beslissing van de delibererende
klassenraad in het derde en het vijfde leerjaar wordt uitgesteld tot het einde van de graad in
kwestie. (1)
Voor de leerlingen van het eerste jaar verandert er niets. Zij worden pas gedelibereerd op het
einde van de eerste graad.

In voorkomend geval:
(1) wordt de uitreiking van een oriënteringsattest in het eerste leerjaar van de graad in kwestie
vervangen door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning, dat van rechtswege
toelating verleent tot het tweede leerjaar van die graad maar enkel (!) voor zover in dat leerjaar wordt
gebruikgemaakt van onderhavige regeling.
Als de leerling beslist om over te stappen vóór het einde van de graad naar een structuuronderdeel
van dezelfde of een andere school waar deze regeling niet gebruikt wordt, neemt de delibererende
klassenraad toch een beslissing.
Het schooljaar eindigt 30 juni en dat is ook de uiterste datum waarop u de beslissing ontvangt.

3.

LEEFREGELS

Een definitieve uitsluiting uitgesproken op 1 februari 2020 of later gaat pas in op 31 augustus van het
lopende schooljaar. Dit betekent dat je als leerling het recht hebt om verder les te blijven volgen en

dat je geëvalueerd zal worden. Het is de klassenraad die beslist hoe het volgen van de lessen en de
evaluatie zullen verlopen.

4.

DUAAL LEREN

5. De verplichting om de opleiding te verlaten als er niet tijdig een onderneming
wordt gevonden
Als je als leerling tussen 16 maart en 30 juni 2020 geen overeenkomst met een werkplek hebt
kunnen afsluiten dan blijft je inschrijving toch doorlopen en word je dus niet verplicht om de
opleiding te verlaten.

