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Afspraken naar en van school

1.1

Fiets

 Leerlingen die per fiets naar school komen plaatsen hun fiets in de fietsenkelder
 Om heel wat redenen willen we er bij onze jongeren die binnen fietsbereik van onze school wonen, op aandringen
de FIETS als meest vanzelfsprekend vervoermiddel te blijven aanzien, ook al mag men zich vanaf leeftijd van 16
jaar met een bromfiets verplaatsen.
 Het ter beschikking stellen van fietsenstallingen is een dienst. De school is niet verantwoordelijk voor
beschadiging/ontvreemding.

1.2

Bromfiets

Bij gebrek aan plaats kan er geen ruimte voorzien worden voor moto’s. Wie toch met de bromfiets naar school komt
zoekt een plaats in de omliggende straten. Het plaatsen van je bromfiets gebeurt steeds op eigen
verantwoordelijkheid De school kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden in geval van beschadiging of
verdwijning.

1.3

Auto

Parkeer je auto in straten zonder parkeerschijf. Het is niet toegelaten om de school te verlaten om de parkeerschijf te
verzetten. Denk eraan: de maximum snelheid rondom de school is 30 km per uur.

1.4

Bus of tram

Veel leerlingen komen naar school met de bus of tram. Zorg ervoor dat je een bus of tram neemt waarmee je op tijd
op school aankomt. Op de meeste lijnen rijden de bussen of trams frequent genoeg om tijdig aanwezig te kunnen zijn.
Elke telaatkomer stoort de les. Indien een leerling herhaaldelijk te laat komt, volgen er sancties volgens de procedure
van te laat komen.
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Afspraken locker

2.1

Huur van de lockers

Leerlingen hebben de mogelijkheid om een locker te huren.
Huur van de kastjes is op schooljaarbasis en bedraagt 30,00 (huurprijs: € 15,00 – waarborg: € 15,00). Op het einde van
het schooljaar wordt de waarborg via de schoolrekening terugbetaald op voorwaarde dat de locker niet beschadigd is
en na inlevering van de sleutel.
Bij verlies van de sleutel wordt een nieuw slot besteld en vervalt de waarborg van € 15,00.

2.2

Gebruik van de lockers

 lockers worden gebruikt tijdens de speeltijden, de middagpauze, voor het eerste lesuur en na het laatste lesuur en
niet tijdens de lessen of bij leswissels
 de huurder draagt zorg voor de locker
o geen bederfbare goederen
o geen opschriften
o geen stickers
 locker steeds op slot
 elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar sleutel
 de locker wordt niet onderverhuurd en/of gebruikt door meerdere leerlingen
Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker in
jouw bijzijn te controleren.
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Afspraken LO

3.1

Turnkledij








turnkledij bestaat uit: t-shirt, short of legging van de school en sportschoeisel
geen juwelen, ringen, piercings, horloges,…
lange haren worden met een elastiekje samen gebonden
de turnkledij steekt in een aparte rugzak (voor LO)
na elke les LO wordt turnkledij mee naar huis genomen om gewassen te worden
leerlingen die niet in orde zijn met de turnkledij, krijgen een aantekening voor LO-attitude

3.2

KaSO-fietsen

De lessen LO hebben plaats in de sporthal van Mortsel. De verplaatsingen daarheen gebeuren in groep met de fiets.
Leerlingen die niet per fiets naar school kunnen komen, kunnen gebruik maken van een KaSO-fiets.

3.2.1

Huur KaSO-fiets

Leerlingen die geen fiets hebben of door omstandigheden niet per fiets naar school kunnen komen, kunnen een KaSOfiets huren voor een bedrag van 30,00 EUR per jaar.
Een leerling die geen huurovereenkomst voor een KaSO-fiets heeft en er toch gebruik wil van maken, voor LO of een
andere activiteit, betaalt per gebruik 2,00 EUR cash aan de leerkracht bij aanvang van de les of activiteit.
Het aantal KaSO-fietsen is beperkt. Om deze reden vragen wij dat leerlingen op de L.O.-dag zoveel mogelijk met de
fiets naar school komen.

3.2.2

Gebruik KaSO-fietsen

Leerlingen die gebruik maken van een KaSO-fiets krijgen een vaste fiets toegewezen. De fietsen zijn genummerd. De
leerlingen gebruiken steeds de aan hen toegewezen fiets.
De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de goede staat van hun fiets. Eventuele defecten worden bij vertrek naar de
les L.O. gemeld aan de turnleerkracht. Bij aankomst aan de sporthal doen de leerlingen hun fiets op slot en bezorgen
de sleutel aan de leerkracht. Onvrijwillige beschadigingen tijdens de rit naar en van de sporthal, ... worden
onmiddellijk gemeld aan de leerkracht! Indien de leerling dit nalaat, wordt hij/zij verantwoordelijk gesteld en zal
hij/zij:
 ofwel zelf instaan voor de herstelling (in dit geval wordt alleen het materiaal aangerekend) tijdens de middagpauze
- ‘s avonds of op een woensdag(na)middag;
 ofwel de herstellingskosten betalen volgens het officiële tarief van een erkende fietsenhersteller.
Bij verlies, diefstal of bij opzettelijke beschadiging van de KaSO-fiets wordt het aankoopbedrag van een nieuwe fiets of
de herstellingskosten teruggevorderd.

3.3

Verplaatsing van en naar sporthal

3.3.1

Fluohesje

 de leerlingen dragen een fluovestje van de school om de zichtbaarheid en veiligheid te verhogen
 de leerkracht LO bezorgt het hesje voor het vertrek, bij aankomst terug op school wordt het hesje terug bezorgd
aan de leerkracht. Bij verlies wordt een bedrag van € 5,00 aangerekend.

3.3.2

School - sporthal

 bij het 1ste belsignaal gaan lln naar de fietsenkelder
 leerlingen zetten hun boekentas in de LO-ruimte en nemen fluohesje
 het sportmateriaal wordt in een rugzakje op de rug meegenomen om de veiligheid te verhogen. Geen handtassen
aan het stuur!
 de leerlingen met KaSO-fiets nemen de hen toegewezen fiets
 na toestemming van de leerkracht gaan de leerlingen in alle rust naar de speelplaats en wachten aan de bruine
poort
 leerlingen rijden in groep naar de sporthal, zij volgen de instructies van de begeleidende leerkracht
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 roken, gsm, oortjes, petten, drank of snoep zijn niet toegelaten tijdens de verplaatsingen
 leerlingen respecteren de verkeersregels en gedragen zich hoffelijk

3.3.3

Sporthal

 bij aankomst worden de fietsen in de stalling gezet
 KaSO-fietsen op slot doen, sleutel afgeven aan de leerkracht
 omkleden: leerlingen kleden zich binnen de 7’ om en na toestemming van de leerkracht nemen ze plaats op de
tribune
 na de les is er douchegelegenheid
 waardevol materiaal wordt op school in de boekentas gelaten ofwel afgegeven aan de leerkracht – wie dit niet
doet is zelf verantwoordelijk bij eventuele diefstal

3.3.4

Sporthal – school/thuis

 de leerlingen rijden in groep terug naar school en volgen de instructies van de begeleidende leerkracht
 bij aankomst in de school parkeren de leerlingen hun fiets in de fietsenstalling
 de KaSO-fietsen worden volgens nummer gezet, de leerlingen leggen het fluohesje onder de bagagedrager en
laten de sleutel op de fiets zitten
Leerlingen, die met eigen fiets naar school komen en die in de buurt van de sporthal wonen, mogen mits toestemming
van de ouders rechtstreeks naar huis fietsen. Voor de verzekering is dit in orde op voorwaarde dat de leerling steeds
de kortste weg neemt tussen de sporthal en thuis.
Dit betekent dat deze leerlingen van ofwel om 11.55 u. of om 16.30 u. aan de sporthal vertrekken om naar huis te
fietsen.
Uitzondering: leerlingen van de 1ste en de 2de graad rijden ’s middags steeds in groep terug naar de school.

3.4

Deelname aan de les LO

Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de lessen LO bezorgen een bewijs aan de leerkracht:
 niet-deelname voor één les LO: briefje van de ouders
 voor meerdere lessen sportongeschiktheid: medisch attest
Wie niet kan deelnemen aan de lessen LO krijgt een vervangtaak waarop punten gegeven worden als evaluatie.

3.5

Omkleden

Leerlingen kleden zich om op zeven minuten, verlaten de kleedkamer en nemen plaats op de tribune.
De laatste leerling sluit de kleedkamer af en geeft de sleutel aan de leerkracht.

3.6

Evaluatie

Prestaties worden gequoteerd op de helft van de punten. Inzet, respect , kledij, sportverplaatsingen en gedrag tellen
voor de rest van de punten.

4

4

Afspraken examens en summatieve toetsen

4.1

Vóór de examens

 Elke vakleerkracht zal meedelen welke leerstof je moet kennen. Hiervoor zorgt hij voor een leerstofoverzicht (tso)
of een leerbewijs (bso). Zowel het leerstofoverzicht als het leerbewijs worden met de leerkracht besproken.
 Je hoort tijdens elk examen aanwezig te zijn. Afwezigheden de dag voor de examens of tijdens de examens moeten
onmiddellijk telefonisch aan het secretariaat gemeld worden. Elke afwezigheid moet door een doktersattest
bevestigd worden. Inhaalexamens worden gepland op woensdag of donderdag volgens examenregeling per
trimester. Soms beslist de klassenraad of je op een later tijdstip een inhaalexamen dient af te leggen.
 Kom steeds op tijd naar school maar ook niet veel te vroeg; dat kan alleen maar zenuwachtigheid opwekken.
 Na het 1ste belsignaal gaat iedereen in de rij staan. De regeling van de klaslokalen hangt op de infoborden. Je gaat
in stilte naar het klaslokaal.

4.2

Tijdens de examens

 In het examenlokaal mag alleen het nodige materiaal meegebracht worden. Controleer wat je leerkracht van jou
verwacht: rekenmachine, atlas, kleurpotloden, passer, …
 De leerlingen nemen in alfabetische orde plaats in de klas. Leerlingen uit verschillende klassen zitten afwisselend.
 Jassen, boekentassen, pennenzakjes en alle andere overbodige zaken worden vooraan in het lokaal geplaatst.
Enkel het noodzakelijk schrijf-, reken- of tekengerief mag op je bank liggen. Indien er een kapstok is: jassen aan de
kapstok.
 Leerlingen die een gsm mee naar school brengen, zetten het toestel af en laten het in hun rugzak of boekentas
zitten. Gsm in broekzak tijdens examens wordt beschouwd als fraude. Elke inbreuk leidt eveneens tot
inbeslagname.
 Naast de examenbladen mag enkel het kladpapier met paraaf van leerkracht van toezicht gebruikt worden.
 De leerkracht die toezicht doet mag rekentoestellen, atlassen en woordenboeken controleren.
 Wanneer je met je examen klaar bent en het zeker nog eens nagekeken hebt, leg je alle papieren samen tot één
bundel, blanco zijde naar boven, vooraan op je bank. Op teken van de leerkracht mag je het examen afgeven en
het lokaal in alle stilte verlaten.
 Word je door de leraar van toezicht betrapt op een onregelmatigheid (bijv. spieken of pogingen tot spieken) dan
zal de leraar je kopie direct opvragen en de omstandigheden hierop noteren. Je mag je examen wel verder
afleggen. Je gebruikt vanaf dat moment een andere kleur om je examen verder op te lossen. Elke vorm van
spieken leidt onherroepelijk tot puntenverlies.
 Toiletbezoek wordt niet toegelaten !
 Leerlingen die tijdens hun schriftelijke proef ook een mondelinge test moeten afleggen, worden door de leerkracht
die de proef afneemt, gehaald en gebracht.

4.3

Naar huis gaan na de examens (tso)

 Wordt herwerkt
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Afspraken ICT

5.1

Computerklas

 Op het einde van de les worden de computer en het scherm uitgeschakeld tenzij de leerkracht vraagt om dit niet
te doen! Na de les wordt het lokaal netjes achtergelaten (stoelen onder tafel, tafels proper maken). In een
informaticalokaal wordt niet gegeten. Water drink je enkel na toestemming van de leerkracht.
 Indien een leerling opzettelijk schade toebrengt, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Dit gebeurt steeds in overleg
met de ICT-coördinator en de directie. Onder opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van
en/of schade toebrengen aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het systeem met virussen, het wissen of
wijzigingen van instellingen en van de software,…
 Om hierover controle te hebben zijn de computerplaatsen genummerd en zitten leerlingen op een vaste plaats.
Enkel de leerkracht van toezicht kan hierop uitzonderingen toestaan.

5.2

Gebruik van computers en randapparatuur

 Als je bij het opstarten van de computer onregelmatigheden vaststelt, breng je de leerkracht hiervan onmiddellijk
op de hoogte. Dat doe je ook als er problemen zijn met een computer of het netwerk. Probeer het probleem niet
zelf op te lossen. Het is niet toegelaten om de hardware (pc’s, toetsenborden, muizen, printers, beamers,….) af te
koppelen of te verplaatsen. Het wijzigen van instellingen op de computers is ten strengste verboden.
 Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk, elektronische leeromgeving of op andere informatiedragers van de
school zijn steeds toegankelijk voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie. Leerlingen kunnen zich niet
beroepen op het recht op privacy om bepaalde gegevens niet te laten zien. Bij gebruik van de computers van de
school heeft de leerling geen recht op privacy.
 Leerlingen mogen geen software (spelletjes,…) downloaden en/of installeren op de pc’s. Muziek, filmpjes e.a.
mogen niet gedownload worden tenzij ze voor schooldoeleinden nodig zijn. Met het oog op het vermijden van
virussen mogen geen eigen cd-roms of USB-sticks worden gebruikt. Thuisgemaakte bestanden i.v.m. schoolwerk
kunnen in de KaSO-online map worden geplaatst, ze zijn dan overal beschikbaar
 Internet mag enkel gebruikt worden in opdracht van de leerkracht. Internet wordt niet gebruikt voor o.a. Netlog,
MSN, privé mail, facebook,….
 Het bekijken van websites met dubieuze inhoud (geweld, aanstootgevend,…) is vanzelfsprekend verboden, net als
het spelen van spelletjes. Bij gebruik van zoekmachines worden er geen discriminerende, racistische of seksistische
zoektermen gebruikt.

5.3

Cyberpesten

Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op informatie- en
communicatietechnologieën om slachtoffers opzettelijk en herhaaldelijk lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, …
met bedoeling te kwetsen.voorbeelden zijn:









beledigingen of bedreigingen via internet of msn
iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen
roddels verspreiden via internet
haatmail, -smsjes
foto’s nemen of filmpjes maken en verspreiden zonder iemands toestemming
in iemands account inbreken en het wachtwoord veranderen
opzettelijk een virus doorsturen
passief pesten (bijvoorbeeld in een online klasgroep één medeleerling uitsluiten)

Een aantal van bovenvermelde voorbeelden zijn bovendien wettelijk strafbaar. Zo’n feiten kunnen dus gevolgen
hebben voor de dader en/of zijn ouders.
Zoals alle vormen van pesten is het duidelijk dat cyberpesten onaanvaardbaar is en steeds aanleiding zal geven tot
orde- of tuchtmaatregelen.
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5.4

KaSO-online en netwerkgebruik KaSO

5.4.1

Wachtwoord

Houd je wachtwoord geheim. Kies geen te gemakkelijk wachtwoord. Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden
worden niet doorgegeven! Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw wachtwoord (bijvoorbeeld het lokaal verlaten en je
niet afmelden). Je kunt hiervoor ter verantwoording geroepen worden. Ongeacht wat met de info gedaan wordt, is
het gebruiken van iemands wachtwoord strafbaar.
5.4.2

Leeromgeving en gegevens

KaSO-online is een virtuele leeromgeving en mag enkel voor schooldoeleinden gebruikt worden. Muziek, films, …
mogen enkel in je persoonlijke map geplaatst worden indien je ze voor school nodig hebt.
5.4.3

Netiquette

De communicatie binnen KaSO-online gebeurt steeds met respect voor medeleerlingen en leraren. Beledigende
uitspraken over leraren en/of medeleerlingen zijn onaanvaardbaar. Ieders privacy blijft altijd gerespecteerd.
De taal die je gebruikt is steeds correct (Algemeen Nederlands en dus geen chattaal) en volgt de regels van de
‘netiquette’ (b.v. beleefde aanspreking en afsluiting van berichten). In je planningsagenda vind je p. XXIII en XXIV tips
voor het correct toepassen van de ‘netetiquette’.
5.4.4

Communicatiekanaal

Van leraren en leerlingen wordt verwacht dat zij op regelmatige basis KaSO-online raadplegen
Berichten die je uitwisselt via KaSO-online hebben steeds betrekking op schoolwerk (b.v. geen uitnodigingen voor
fuiven).
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Afspraken GIP

Alle leerlingen van 6 en 7 bso en van 6 tso leggen een geïntegreerde proef af. Om in deze proef te slagen moet er op
de gip 50% van de punten behaald worden. Voor de gip is geen herkansing tijdens de grote vakantie mogelijk.
De evaluatiecommissie is samengesteld uit de bij de geïntegreerde proef betrokken leerkrachten en externe
deskundigen. Het aantal externe leden mag het aantal leerkrachten niet overschrijden. De commissie wordt
voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
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Afspraken haarzorg

De studierichting haarzorg streeft naar de vorming van vakkundige haarspecialisten. Door middel van een intense
praktijkopleiding wil men allereerst een beroep aanleren. De begeleiding naar volwassenheid is echter niet minder
belangrijk.
De praktische vorming legt de nadruk op handvaardigheid, snelheid, creativiteit, orde en hygiëne. Leerlingen leren
veilig en nauwkeurig werken.
De activiteiten van de kapper variëren van knippen tot kleuren en permanent, in stylingadviezen tot verzorgingstips.
Kappers creëren de meest uiteenlopende kapsels. Als het om haar gaat, noemt de kapper zich met recht specialist.
Hoewel de opleiding vooral praktijkgericht is, wordt ook veel aandacht besteed aan het inzicht dat de leerlingen in
hun handelingen moeten verwerven. Aandacht voor houding en het aanleren van sociale vaardigheden onderstreept
de klantgerichte houding die van groot belang is in deze studierichting.
Wie met mensen werkt, moet kennis en vaardigheid hebben in het omgaan met de klanten, in het adviseren en in
verkooptechnieken. Van bij het binnenkomen tot het buitengaan, gaat de aandacht naar het welbevinden van de
klant. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de loop van hun kappersopleiding deze kennis en vaardigheden opdoen
en zich deze beroepshouding eigen maken.

7.1

Specifieke leefregels voor de praktijk haarzorg

In de praktijk blijven uiteraard onze algemene regels van de school geldig! Toch zijn er enkele bijkomende en
specifieke regels voor de praktijk, rekening houdend met de doelstellingen van ons vak.

7.2

Verplaatsing naar kapsalons

 steeds onder begeleiding en volgens de instructies van de leerkracht
 het oversteken van de straat gebeurt enkel in groep en op teken van de leerkracht
 we gedragen ons netjes op straat d.w.z. niet roepen, netjes naast elkaar en doorgang verlenen voor eventuele
andere voetgangers

7.3

Orde

Een salon waar geen ordelijke sfeer heerst, laat geen goede indruk achter bij de klant.
 de leerling bergt zijn boekentas ordelijk weg op de aangeduide plaats
 na elke les voert de leerling zijn ordetaak uit
 tijdens het coifferen let de leerling steeds op de orde van zijn werkpost en omgeving

7.4

Materiaal

 tijdens alle praktijklessen gebruikt de leerling steeds zijn eigen materiaal
 de aankoop van haarzorgmateriaal is zeer duur: de leerling draagt zorg voor het materiaal van de school en van
zichzelf
 de leerling bergt het materiaal netjes op in stevige dozen, koffertjes..., niet in plastieken zakken
 al het materiaal moet getekend zijn
 elke leerling gebruikt zijn eigen handdoeken (3 droge, propere handdoeken per les), uitgezonderd als hij/zij op
klanten werkt (leerlingen zijn geen klanten)
 bij gebrek aan handdoeken kan dit van de school geleend worden tegen betaling van 0.50 cent per handdoek
 al het materiaal wordt na de les netjes op de juiste plaats gelegd: geen materiaal laten rondslingeren in de gangen,
op kasten, of achter muurtjes
 voor de veiligheid en om te vermijden dat materiaal verdwijnt, wordt aangeraden een locker te huren
 het materiaal wordt voor het belsignaal of na elke les (niet tijdens de les) op KaSO uit de lockers gehaald of terug
ingestoken
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 de leerling verwittigt de leerkracht voor het belsignaal bij het vergeten van zijn lockersleutel en de locker wordt
opengemaakt om het materiaal eruit te nemen, niet meer om het materiaal terug op te bergen

7.5

Producten

 zowel shampoo als de producten die gebruikt worden voor demonstratielessen worden door de school gratis
aangeboden
 de producten, die op elkaar gebruikt worden voor andere doeleinden, worden onmiddellijk na gebruik aan
inkoopprijs verrekend
 tijdens de lessen lange haartechnieken gebruiken de leerlingen eigen gel en haarlak
 wie producten of materiaal van derden ontvreemdt, wordt gestraft

7.6






Kledij
tijdens de praktijklessen draagt de leerling een schort met logo van de school
de laatstejaars dragen tijdens de salondienst een zelf gekozen uniform
zorg voor gemakkelijke kledij, sjaals en klemmende kledij worden afgeraden
beperk het dragen van juwelen tijdens de praktijk: ze storen vaak
draag deftige kledij: wees niet te openhartig en te kort van stof, het algemeen schoolreglement i.v.m. kledij wordt
gerespecteerd

7.7

Gsm

 de leerling legt zijn gsm bij het betreden van het lokaal op de voorziene plaats
 de leerling neemt zijn gsm pas op het einde van de les terug
 de leerling mag zijn gsm gebruiken indien het vermeld staat bij een lesopdracht/leerkracht toestemming geeft

7.8













Houding
de leerlingen praten rustig, zacht en beschaafd tegen elkaar, de leerkrachten en klanten
de leerlingen praten tegen klanten zo weinig mogelijk over privézaken
de leerling vertelt aan de klant wat hij/zij gaat doen en waarom
de leerling mag geen klanten van de school weigeren
de leerling gebruikt geen eten, snoep of drank in de leslokalen
de leerling mag water drinken tijdens de praktijkles mits toelating van de leerkracht
de leerling zit alleen maar op stoelen (niet op banken en kaptafels) en hangt of steunt nergens op of tegen
de leerling verplaatst zich van de locatie KaSO <-> HK rustig, steeds onder begeleiding van de leerkracht en volgt
haar instructies
een les eindigt pas op het belsignaal, leerkracht bepaalt wanneer de leerling het lokaal verlaat
tijdens de pauze gaat de leerling naar de speelplaats van KaSO
de leerling met nat haar mag onder toezicht van een leerkracht in de kapsalons blijven
de leerling legt bij het begin van de les de planningsagenda op de balie

7.9

Modellen

Om bepaalde belangrijke vaardigheden in te oefenen, is het nodig dat de leerlingen praktijkgerichte modellen
meebrengen voor bepaalde technieken
Het tijdstip wordt tijdig door de vakleerkracht in de vorm van een planning meegedeeld.
Indien de leerling het aantal modellen, met de daaraan gekoppelde inoefening van vaardigheden, niet bereikt, kunnen
er geen evaluaties en/of punten gegeven worden. Bij gebrek aan voldoende gegevens en evaluatiemomenten kan de
klassenraad op het einde van het schooljaar overgaan tot een uitgestelde beslissing van het attest.

7.10

Evaluatie

Evalueren is een permanente activiteit die zich gedurende het ganse schooljaar afspeelt. Dit gebeurt op basis van
concrete waarnemingen, vaststellingen door de leraren en in groeiende mate door de leerling zelf. Zo krijgen leerling
en ouders een beeld van de geleverde prestatie.
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Tijdens de leerfase en na het afwerken van een leerstofgeheel willen de leraar, leerling en ouders weten waar ze
staan. Hiervoor is een evaluatie heel belangrijk.
Bij tekorten wordt de leerling verplicht een werkstudie te volgen om bij te werken.

7.11

Schooluren

Normaal liggen de schooluren tussen 8.25 u en 15.50 u of 16.40 u. De einduren van de praktijklessen kunnen uitlopen
door bepaalde omstandigheden. De leerling moet zijn model of klant tot in de puntjes afwerken en verlaat de school
niet zonder toestemming van de leerkracht. Indien dit voorvalt, noteert de leerkracht het uur van vertrek in de
agenda.
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Stage

Leerlingen 3de graad bso kantoor en leerlingen 6 en 7 haarzorg gaan gedurende het ganse schooljaar wekelijks naar
hun stageplaats. In 4 kantoor gaan de leerlingen bij wijze van voorbereiding op ‘werkplekleren’ in een bedrijf.
Werkplekleren en stages zijn een begeleid, buitenschools leerproces, gericht op het verwerven van kennis,
vaardigheden en attitudes in een reële werksituatie, gekoppeld aan een reeks leerplandoelstel-lingen. Werkplekleren
en stages zijn een belangrijke component in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Tussen de verschillende partijen – stagegever - school en leerling-stagiair – wordt in drievoud een stageovereenkomst
afgesloten.
Als je afwezig bent tijdens stage en/of praktijklessen haarzorg, kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen dat je
gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook
hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen.
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STAGEOVEREENKOMST
Art. 1 De partijen bij deze overeenkomst worden omschreven als volgt.
§ 1 Onder stagegever wordt hierna verstaan de werkgever onder wiens gezag de leerling-stagiair een vorm van arbeid
verricht.
De heer/mevrouw
die handelt in de hoedanigheid van
voor de onderneming of instelling
adres

met rechtspersoonlijkheid
met ondernemingsnummer (KBO)
met RSZ-kengetal
met als bevoegd paritair comité
of met NACE-activiteitscode
en die op het genoemd adres woonplaats kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst,
vertegenwoordigt rechtsgeldig de stagegever.

§ 2 Onder school wordt hierna verstaan de school waar de leerling-stagiair ingeschreven is in een studierichting
waarvan het opleidingsprogramma in een stage voorziet.
De heer/mevrouw

MIA HELLEMANS

die handelt in de hoedanigheid van

DIRECTEUR

namens de vzw-schoolbestuur

KOBA ZuidkANT vzw

adres

NOORDERLAAN 108
2030 ANTWERPEN

voor de school

KASO MORTSEL

adres

E. ARSENSTRAAT 40
2640 MORTSEL

en die op het genoemd adres van de school woonplaats kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst,
vertegenwoordigt rechtsgeldig de school en de vzw-schoolbestuur.

§ 3 Onder leerling-stagiair wordt hierna verstaan, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de leerling die in
het kader van een leerprogramma georganiseerd door de school daadwerkelijk arbeid verricht bij de stagegever, in
gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van de stagegever, en dit met het oog op het opdoen van
beroepservaring.
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De leerling-stagiair is meerderjarig
De heer/mevrouw
ingeschreven in
wonend te

adres

geboren op (datum)
treedt rechtsgeldig op als leerling-stagiair.

De leerling-stagiair is minderjarig
De heer en/of mevrouw
handelend in de hoedanigheid van
wonend te

adres

treedt/treden op als wettelijke vertegenwoordiger(s) van
de heer/mevrouw
ingeschreven in
wonend te

adres

geboren op (datum)
hierna leerling-stagiair genoemd.
Art. 2
§ 1 Onder stageactiviteiten worden hierna verstaan de activiteiten die opgesomd zijn in de activiteitenlijst bij deze
overeenkomst. Deze stageactiviteiten omvatten geen arbeid die wettelijk verboden is voor jongeren op het werk.
§ 2 Onder stageplaats wordt hierna verstaan alle locaties waar de leerling-stagiair in het kader van onderhavige
overeenkomst onder het gezag van de stagegever stageactiviteiten zal verrichten, met inbegrip van de tijdelijke en de
mobiele bouwplaatsen, zoals hieronder exhaustief opgelijst.

Locaties die fungeren als stageplaats
Het onder § 1 genoemd adres

Ja / Neen

Andere locaties
Locatie

adres

Locatie

adres
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§ 3 Onder stagementor wordt hierna verstaan het lid van de hiërarchische lijn van de stagegever dat door de
stagegever aangewezen is om de stageactiviteiten van de leerling-stagiair op de stageplaats te begeleiden.
Als stagementor treedt op de heer/mevrouw ………………………………………………………. personeelslid van de stagegever.
§ 4 Onder stagebegeleider wordt hierna verstaan de werknemer van het schoolbestuur die door de school
aangewezen is om de stageactiviteiten van de leerling-stagiair op te volgen.
Als stagebegeleider treedt op ………………………………………………………………………….. leerkracht aan de school.
Art. 3
De stagegever staat toe dat de leerling-stagiair stageactiviteiten verricht in overeenstemming met onderhavige
overeenkomst en dat de school daarop mede toezicht houdt.
De leerling-stagiair verricht geen stageactiviteiten in het kader van bezoldigde arbeidstijd.
Art. 4
Deze stage vindt plaats in de stageplaats om er een stageperiode te doorlopen van …………………….tot en
met………………………………………………………………..
De stageactiviteiten zijn als volgt georganiseerd:
Van (u.)

Tot (u.)

Woensdag
Donderdag

Art. 5
De leerling-stagiair wordt tijdens zijn stage begeleid door de stagebegeleider en de stagementor. De stagebegeleider
zal tijdens de hierboven vermelde stageperiode de leerling-stagiair begeleiden zonder hierbij continu op de
stageplaats aanwezig te zijn. De stagebegeleider mag de werkposten op ieder moment bezoeken. De eventuele
vervanging van de stagebegeleider of de stagementor wordt onmiddellijk gesignaleerd aan respectievelijk de
stagegever en de school.
Art. 6
§ 1 De artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 123/20 van de Codex S.O. zijn van
toepassing, met dien verstande dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling-stagiair binnen het kader van deze
overeenkomst wordt beperkt tot de opzettelijke fout, de grove fout of de vaak voorkomende lichte fout.
§ 2 Op basis van art. 123/20 van de Codex Secundair onderwijs kunnen de ouders van de leerling-stagiair niet
aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van hun kind en dit ongeacht zijn leeftijd.
Art. 7
§ 1 De school zorgt voor een arbeidsongevallenverzekering conform art. 1, 8° van het Koninklijk besluit van 25 oktober
1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. De school waakt
erover dat de verplaatsingen van de leerling-stagiair naar en van de stageplaats gedekt zijn door een verzekering
Lichamelijke Ongevallen.
§ 2 De stagegever heeft een verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid en die van zijn aangestelden dekt.
§ 3 Op verzoek van één van de partijen verleent de school dan wel de stagegever inzage in de door-hem/haar
afgesloten verzekeringen.
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§ 4 Schadegevallen die betrekking hebben op de leerling-stagiair dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht
aan de school en de stagegever.
Art. 8
Vooraleer de leerling-stagiair de stageactiviteiten aanvat, wordt een analyse uitgevoerd van de risico's waaraan hij, in
het bijzonder ten gevolge van zijn jeugdige leeftijd en zijn gebrek aan ervaring, kan worden blootgesteld. De
preventiemaatregelen die in acht genomen moeten worden, worden vastgesteld. De risicoanalyse wordt als bijlage bij
deze overeenkomst gevoegd.
De stagegever stelt de werkpostfiche op; Deze werkpostfiche bevat minstens een beschrijving van de werkpost, van
de aard van de risico’s, van de in acht te nemen preventiemaatregelen, van de verplichtingen van de leerling-stagiair,
van de activiteiten van de leerling-stagiair en de gebruikte arbeidsmiddelen. De stagegever overhandigt vóór de
aanvang van de stage aan de leerling-stagiair de werkpostfiche op papier.
Gelet op de resultaten van de risicoanalyse vindt er [een/geen] gezondheidstoezicht plaats. Indien een
gezondheidstoezicht vereist is vertrouwt de stagegever het gezondheidstoezicht toe aan de preventiedienst van de
school.
Indien een gezondheidsbeoordeling plaatsgevonden heeft, wordt een kopie van het formulier met de beslissing van
de arbeidsgeneesheer aan de leerling-stagiair bezorgd.
Art. 9 — De stagegever neemt de nodige maatregelen inzake het onthaal en de begeleiding van de leerling-stagiair. Hij
deelt hem de in acht te nemen preventiemaatregelen mee en overhandigt hem de werkpostfiche vóór de stage
aanvangt.
Art. 10 — De aan de stage verbonden kosten ten laste van de leerling-stagiair worden, in overeenstemming met de
bijdrageregeling opgenomen in het schoolreglement van de school. De verplaatsingskosten naar en van de stageplaats
vallen ten laste van de leerling-stagiair.
Art. 11 — Ondergetekenden verklaren dat toestanden of feiten die niet zouden geregeld zijn, zullen opgelost worden
op een wijze die het goede verloop en de doelstellingen van de leerlingenstage ten goede komen.
Art. 12 — Alle partijen verklaren een origineel exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen, inclusief de
volgende bijlagen.
Bijlage 1 – Lijst van de geplande stageactiviteiten
Bijlage 2 – De door de stagegever ondertekende risicoanalyse
Bijlage 3 – Werkpostfiche
Bijlage 4 (indien aanwezig) – Kopie van het formulier van de gezondheidsbeoordeling

Aldus opgemaakt in drievoud te ……………………………………………. op …………………………………………………………………

School

Stagegever

Leerling-stagiair of wettelijke vertegenw.

Mia Hellemans
directeur
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