SBSO Zonnegroen

Zoutleeuw

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 hun werking.
Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig om jou het lopende schooljaar op een goede manier te laten
afronden.

1. Begeleiding en evaluatie
1.1. Evaluatie
Evaluaties die gebeurden in de drie weken vóór de paasvakantie en tijdens de periode van preteaching
kunnen voor jou enkel als formatief beschouwd worden. Formatieve evaluatiegegevens uit de drie weken
vóór de paasvakantie en van de periode van preteaching kunnen enkel in je voordeel gebruikt worden. Met
deze gegevens wordt geen rekening gehouden in je eindbeoordeling.
In OV1 en OV3 zetten we in op permanente evaluatie met het oog op het bijsturen van jouw leerproces en
het maximaal inzetten op de onderwijstijd via afstandsonderwijs. We focussen op de doelen die door de
klassenraad als prioritair werden vastgelegd in het handelingsplan en gerelateerd zijn aan jouw prioritaire
zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften. De klassenraad baseert zich op alle gegevens van het volledige
schooljaar en kijkt breed om een eindbeslissing te nemen of advies te geven.
Wanneer we deels de lessen terug op school aanbieden, wordt er ook summatief geëvalueerd. Deze
evaluaties kunnen meegenomen worden tijdens de deliberatie.

1.2. Deliberatie
Opleidingsvorm 3 (OV3)
STAGES
KWALIFICATIEFASE:
De stages van het eerste jaar van de kwalificatiefase (vierde jaar) gaan dit schooljaar niet door. Het niet
deelnemen aan de stage vormt voor jou als leerling geen belemmering om het gewone traject verder te
kunnen zetten . Op basis van de regelgeving plannen we een minimale stage in het eerste trimester van het
schooljaar 20-21, voorafgaand aan de officiële stage van het vijfde jaar.
Het niet afwerken van de stage in het tweede jaar van de kwalificatiefase (vijfde jaar) vormt voor jou als
leerling geen belemmering om je certificering te kunnen behalen .

Kies een afdeling/entiteit.
bewaard op 17-05-2020
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INTEGRATIEFASE ( ABO):
De stages van ABO worden niet voor alle leerlingen heropgestart.
Het stopzetten van de ABO-stages kan gevolgen hebben voor het behalen van je vooropgestelde aantal uren
binnen de ESF-oproep ‘alternerende beroepsopleiding BuSO OV3’. Indien je niet aan het vooropgestelde
aantal uren komt, wordt de toekenning van je premie gekoppeld aan de beslissing van de klassenraad over
het al dan niet behalen van een getuigschrift.
Indien je niet aan de vooropgestelde uren komt betekent dit:
•

•

wanneer de klassenraad beslist dat je geslaagd bent voor de integratiefase/alternerende
beroepsopleiding (en je dus ook het getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding behaalt),
dan kan je de motivatiepremie aanvragen.
wanneer de klassenraad beslist dat je niet geslaagd bent voor de integratiefase/alternerende
beroepsopleiding (en je dus ook het getuigschrift niet behaalt), dan zal de motivatiepremie niet
uitbetaald worden. Je kan, rekening houdend met de toepasselijke regelgeving (art. 4 van BVR ),
volgend schooljaar opnieuw deelnemen aan het nieuwe ABO-project.

KWALIFICATIEPROEF:
De voorziene eindevaluatie van de kwalificatieproef vervalt. (Delen van) leerplandoelen die reeds tijdens het
proces werden geëvalueerd, worden meegenomen naar de evaluatie van het vak.

1.3. Informatie en communicatie
Rapport:
Het rapport wordt in de laatste week van juni verstuurd . Dit gebeurt per post of digitaal.
Het rapport van de laatste periode zal een afwijkende vorm hebben.
Oudercontact:
De klasverantwoordelijke neemt uiterlijk 30 juni telefonisch of virtueel contact op met je ouders
/voogd/opvoedingsverantwoordelijke om je resultaten en je eindbeslissing toe te lichten. De school kan je
ouders persoonlijk uitnodigen om een verlengd traject, heroriëntering, uitgestelde beslissing… toe te lichten.

2. Leefregels
2.1. Tuchtmaatregelen
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.
Indien jij je tijdens je aanwezigheid op school niet houdt aan de vooropgestelde afspraken en
veiligheidsmaatregelen inzake Corona, zal je niet meer toegelaten worden op school en kan je enkel
afstandsonderwijs volgen.
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3. Bijlagen
3.1. Schoolreglement en PPGO!
De wijzigingen aan het schoolreglement zijn het rechtstreeks(e) gevolg van nieuwe regelgeving. Ze hebben
onmiddellijke uitwerking zonder voorafgaand akkoord van jezelf ( bij meerderjarigheid), je
ouders/voogd/verantwoordelijken die het ouderlijk(e) gezag uitvoeren. Alle betrokkenen worden hier
onmiddellijk schriftelijk of elektronisch van op de hoogte gebracht.
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