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Onze academie

PPGO!
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.  
Het pedagogisch project en de onderwijsvisie en -strategie van onze academie is verankerd in het Pedagogisch Project
van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). 
Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en bovenal aan het Verdrag over de Rechten van het Kind. 
Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!. 
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het handelen vorm
krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende
richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.  
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht. 
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.  
In het kader van het PPGO ontwikkelde onze academie haar eigen visie.  
De academies van het GO! zijn democra sch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn
bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te
coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en
van onze academie in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden via deze link.

Artistiek-pedagogisch project
De academie bepaalt vrij de organisa e van haar deel jds kunstonderwijs en bepaalt vrij haar ar s ek-pedagogische
visie. Zij legt die organisatie en visie vast in het artistiek pedagogisch project. 

Artistiek Pedagogisch Project 

Pentagoon is het overkoepelend orgaan van twee academies nl.:    

• GO! Pentagoon Academies Tongeren Beeldende en Audiovisuele Kunsten (BAK) 

Waarvan dit het reglement is.    

• GO! Pentagoon Academies Tongeren Muziek en Woord    

en hun vestigingen in Hoeselt en Borgloon.    

De Academie biedt aan de leerlingen in de eerste plaats een posi eve en s mulerende sfeer, die niet in leerprogramma’s
en welomschreven regels te va en is. Dit komt omdat crea viteit en schoonheid geen kwan ta eve maar kwalita eve
begrippen zijn.    

In het crea eve proces is de leraar de coach, die de middelen moet aanreiken tot ontplooiing. De leerkracht als mentor,
die zowel het onderwijzende als het ar s eke in zich hee , die de cursist begeleidt in zijn persoonlijke ontdekkingstocht
en hem/haar wijzer maakt in de kunstbeoefening. De leerkracht fungeert tevens als pedagoog, als sociale spil, als
discussieleider en als kwaliteitsbewaker. Wij kiezen voor een onderwijsmodel waarbij de doelstellingen met een open
mind worden bepaald, waarbij de techniek een middel is tot vrij func oneren, waarbij improvisa e deel uitmaakt van de
basisopleiding, waarbij de methodiek leerlinggericht is en waarbij de leraarss jl begeleidend is. Vanuit pedagogisch
standpunt is interdisciplinair, complementair en projectmatig werken een ideale situatie.    

Gastdocenten, kunstenaars, muzikanten, galerijen, de kunst-educa eve sector en de culturele instellingen worden in ons
onderwijs verweven. Naast het feit dat wij ons focussen op een hedendaagse en individuele aanpak hechten wij veel
aandacht aan het evalueren van de leerlingen en cursisten dat zich vertaalt in evalua egesprekken, het geven van
feedback in februari en juni.    

visie scholengroep 13 Zuid-Limburg

4



visie scholengroep 13 Zuid-Limburg
Als deel van het GO! engageert scholengroep 13 zich ervoor om de doelstellingen die het GO! nastreeft, te bereiken. Het
PPGO is de leidraad om ons onderwijs te concretiseren.  
We leggen nadruk op volgende aandachtspunten :  
  
- De algemene visie gaat samen met de identiteit van iedere instelling, die eigen accenten legt afhankelijk van de regio,
onderwijsvorm en specifiek pedagogisch project.  
- In “Scholengroep 13” is er plaats voor elk kind. Interesses, talenten vormen samen met de brede evaluaties de basis van
zijn/haar studiekeuze in samenwerking met iedere participant.  
- De school is zorgzaam voor haar leerlingen, differentiatie in een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat staat centraal.  
- Iedere school staat open en is bekend in haar omgeving. Elke school draagt haar visie uit in de omgeving.  
- Evaluatie is het fundament om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.  
  

visie school
Wij vertrekken vanuit de visie dat elke cursist zijn gading moet vinden in onze instellingen. Wij willen de kinderen,
jongeren en volwassenen met interesse voor kunst– en cultuurtoegang verlenen tot de wereld van de “KUNST” en de
“KUNSTBELEVING”. Niet alleen de getalenteerde jongere of de virtuoos-in-spe, maar iedereen met interesse voor kunst,
moet bij ons zijn gading vinden.     
Onze Academie wil geen voorgekauwde programma’s. De vooropgestelde leerprogramma’s zijn een leidraad, een
hefboom. De leerling moet eerst en vooral vaardigheden leren en kennis opdoen, vervolgens werken we aan zijn/haar
houding naar kunst toe. Wij willen persoonlijkheidsvormend werken en leggen hierbij de nadruk op openheid, kritische zin,
creativiteit, sociale vaardigheid en zelfstandigheid. We begeleiden hun in het beleven, ontdekken en tonen!   

Neutraliteit
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze academie niet toegelaten levensbeschouwelijke
kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing
tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de muren van de academie.  
De academie controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig de leefregels. 

Ons team

Vestigingsplaatsen
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Vestigingsplaatsen
Hoofdvestiging en secretariaat:    
Pentagoon Academie Tongeren, Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren      
                                                                                
Vestigingen:  
• Pentagoon Academie Tongeren - Henis: GBS Henis, Kerkhenis 55, 3700 Henis-Tongeren     
• Pentagoon Academie Tongeren - Piringen: GBS de Zevensprong, Piringenstraat 30, 3700 Tongeren   
• Pentagoon Academie Tongeren - Gallo-Romeins Museum: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren   
• Pentagoon Academie Tongeren - Munthuis Tongeren: Muntstraat 25, 3700 Tongeren   
• Pentagoon Academie Hoeselt, Dorpsstraat 35, 3730 Hoeselt     
• Pentagoon Academie Hoeselt - Alt-Hoeselt: GBS Alt-Hoeselt, Sportpleinstraat 2, 3730 Hoeselt    
• Pentagoon Academie Borgloon - Nieuwland 11 B, 3840 Borgloon     
• Pentagoon Academie Borgloon - Bommershoven: VBS De Boomgaard, Tongersesteenweg 332A, 3840 Bommershoven 

Te bereiken op: +32 (0)12 23 70 38 (Hoofdvestiging)

Schoolbestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).  
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk
hun eigen bevoegdheden hebben.  

Op het lokale niveau wordt de academie bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad, die in
het GO! verplicht wordt samengesteld voor een periode van 2 jaar.   

Op het tussenniveau zijn er scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene
vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.  
Scholengroep 13
Alg. Dir. Els Willems
Walstraat 39
3840 Borgloon

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.  
Adres:   
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Huis van het GO!  
Willebroekkaai 36  
1000 BRUSSEL  
Telefoon: (02)790 92 00  
Fax: (02)790 92 01  
E-mail: info@g-o.be  
Website: http://www.g-o.be  

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
Onze academie is een academie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze wordt gefinancierd door de
Vlaamse Gemeenschap.

[ verplicht op te nemen ]

[ Geef hier de (eventuele) geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning weer die niet afkomstig is van de Vlaamse overheid
en de rechtspersonen die daaronder ressorteren (https://repertorium.vlaanderen.be/overzicht-a-z). ] 
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Inschrijving

Inschrijving: termijnen en modaliteiten
Je dient je voor elk leerjaar van de opleiding opnieuw in te schrijven.

Indien je reeds bent ingeschreven in een bepaalde opleiding kan je je niet meer opnieuw inschrijven voor dezelfde
opleiding in deze of een andere academie. Indien je bent afgestudeerd in een bepaalde opleiding, kan je je niet opnieuw
in dezelfde opleiding inschrijven.

Je kan je inschrijven ten vroegste op 1 mei  van het voorafgaande schooljaar en uiterlijk tot en met  30 september van het
lopende schooljaar. 

Je wordt ingeschreven in de volgorde dat je je aanmeldt in onze academie en indien je voldoet aan al de volgende
inschrijvingsvoorwaarden: 

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap in de opleiding;
het inschrijvingsgeld volledig betaald te hebben vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar of ten minste 50% van
het inschrijvingsgeld betaald te hebben op het moment van de inschrijving waarbij het resterende percentage wordt
betaald bij de start van het schooljaar. We vragen wel om dit te bespreken op het moment van de inschrijving;
zich akkoord verklaard te hebben met het academiereglement;
zich akkoord verklaard te hebben met het artistiek-pedagogische project van de academie en het PPGO!. 

Je kan je inschrijven door je persoonlijk aan te bieden op het secretariaat. Indien je jonger bent dan 18 jaar, ben je
vergezeld door één van je ouders.

De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld.   
Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden voor 15 september.  
Wanneer een cursist recht hee  op het verminderd tarief, moet het vereiste a est afgeleverd  worden op het secretariaat
uiterlijk 15 september. Indien u het a est niet jdig kan afleveren dient het volledig inschrijvingsbedrag betaald te
worden.  
Bij de betaling is een duidelijke mededeling noodzakelijk met vermelding van: naam en voornaam van de cursist +
studierichting (muziek, woord, of beeldende kunst)  
  
BEELD  
leeftijd                  volledig tarief                                          verminderd tarief*  
- 18 jaar               114 euro (materiaal inbegrepen)         81 euro (materiaal inbegrepen)  
18-24 jaar           156 euro  
+24 jaar              350 euro                                                    156 euro

Toelatingsvoorwaarden
Hieronder vind je meer info over de toelatingsvoorwaarden als inschrijvingsvoorwaarden. De voorwaarden verschillen
naar gelang de graad waarvoor jij of je ouders in het geval je minderjarig bent, je wenst in te schrijven. 

Toelatingsvoorwaarden langlopende studierichtingen

1e graad 
Je wordt toegelaten tot de eerste graad indien je de leeftijd van 6 jaar bereikt hebt op de dag van 31 december die volgt
op de aanvang van het schooljaar. 

Indien je de leeftijd van 6 jaar niet bereikt hebt op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar,
maar ingeschreven bent in het lager onderwijs of huisonderwijs voor leerplichtigen volgt, word je eveneens toegelaten tot
de eerste graad.

2e graad
Je wordt toegelaten tot de tweede graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten indien je voldoet aan één
van de volgende voorwaarden:

1. de basiscompetenties van de eerste graad verworven hebben;
2. de leeftijd van acht jaar bereikt hebben, maar niet ouder zijn dan twaalf jaar op de dag van 31 december die volgt

op de aanvang van het schooljaar.

3e graad
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Je wordt toegelaten tot de derde graad voor jongeren van het domein beeldende en audiovisuele kunsten indien je
voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

1. de basiscompetenties van de tweede graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten verworven hebben;
2. de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

4e graad 
Je wordt toegelaten tot een studierichting van de vierde graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten
indien je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1. de basiscompetenties van de derde graad van het domein waartoe de studierichting behoort, verworven hebben;
2. de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Binnen een graad hoger starten dan het eerste leerjaar?

In een graad start je steeds in het eerste leerjaar van je opleiding, tenzij de directeur in samenspraak met de betrokken
leerkrachten oordeelt dat je in een hoger leerjaar kan starten. Let wel, je kan nooit verplicht worden om in een hoger
leerjaar te starten.

Hoe aantonen dat je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet? 

Voor wat het aantonen van de leeftijdsvoorwaarden betreft, legt je een geldig identiteitsbewijs voor. 

Om aan te tonen dat je de vereiste basiscompetenties verworven hebt, leg je één van de volgende documenten voor
(schriftelijk of elektronisch):

een bewijs van competenties van de graad die je met goed gevolg in het desbetreffende domein hebt afgewerkt;
een studiebewijs van een inhoudelijk gelijkwaardige artistieke opleiding dat uitgereikt is door een erkende
instelling voor secundair of hoger onderwijs;
een studiebewijs van een inhoudelijk vergelijkbare opleiding dat uitgereikt is door een Syntra-opleidingscentrum of
centrum voor volwassenenonderwijs, of een buitenlandse onderwijsinstelling;
een competentiedocument dat uitgereikt is door een organisatie in het jeugdwerk, de sector voor amateurkunsten,
de erfgoedsector of het sociaal- cultureel werk. Met competentiedocument bedoelen we: een schriftelijk of
elektronisch document dat de competenties beschrijft die een deelnemer aan het jeugdwerk, de sector van de
amateurkunsten, de erfgoedsector en het sociaal-cultureel werk heeft verworven, hetzij door vorming, hetzij door
een vrijwillig engagement op te nemen bij een organisatie die in een van die sectoren actief is. 

Toelatingsperiode

Kan je bij je inschrijving niet aantonen dat je de vereiste basiscompetenties verworven hebt, dan kunnen we je voorlopig
inschrijven voor een (beperkte) periode in de opleiding van je keuze. Je moet hierbij wel aan de leeftijdsvoorwaarden
voldoen.

Uiterlijk twee maanden na de start van het schooljaar beoordeelt de directeur op advies van de betrokken leerkrachten of
je over voldoende competenties beschikt om de opleiding voort te zetten. De directeur geeft je daarover schriftelijke of
digitale feedback.

Voorrangsregeling
Omwille van de studiecon nuïteit krijg je, indien je reeds les volgt aan onze academie, voorrang op alle nieuwe leerlingen
voor het vervolg op de opleiding die je volgt, in onze academie, als je je vóór 30 juni van het voorafgaande schooljaar
waarop de inschrijving betrekking heeft, inschrijft. 

Wat breng je mee bij de inschrijving?
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Wat breng je mee bij de inschrijving?
Bij de inschrijving breng je het volgende mee:

een geldig identiteitsbewijs;
een geldig rijksregisternummer OF indien je niet in België gedomicilieerd bent: je bisnummer of een document van
wettig verblijf;
de schriftelijke of elektronische documenten die aantonen dat je de vereiste basiscompetenties verworven hebt
(bewijs van competenties, studiebewijs of competentiedocument);
kwitanties van betalingen van inschrijvingsgeld of andere bewijsstukken ter staving van de vrijstelling of
vermindering van inschrijvingsgeld;

Voor de kortlopende studierichtingen (5 jaar) hoef je geen schriftelijke of elektronische documenten die aantonen dat
je de vereiste basiscompetenties verworven hebt, mee te brengen.

Inschrijving leeractiviteiten op maat
Met het oog op verbreding of verdieping kan de academie ook leerac viteiten op maat organiseren. Het kan gaan om een
lezingenreeks, masterclasses of een meerdaagse workshop. 

Voor wat betreft de leeractiviteiten op maat gelden er andere inschrijvingsperiodes.  

Indien jij in aanmerking komt voor deze leerac viteiten op maat op basis van de toela ngsvoorwaarden die we
vooropstellen, brengen wij jou minstens 2 weken vóór de leerac viteiten op maat van start gaan schri elijk op de hoogte
van de planning. 

Vrijstellingen
Als regelmatige leerling volg je in principe alle leeractiviteiten. In bepaalde situaties kan je  echter een vrijstelling
verkrijgen. Een vrijstelling betekent dat je een bepaald vak of een deel ervan niet meer moet volgen. Je hoeft voor (dit 
deel van het) vak niet deel te nemen aan de leer- of evaluatieactiviteiten.

Indien jij jouw competenties kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificaties dat is
uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt  door een instelling voor voltijds secundair
onderwijs, het volwassenenonderwijs,  het hoger onderwijs, een Syntra opleidingscentrum, een buitenlandse
onderwijsinstelling of een competentiedocument dan kan je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak.

Je dient hiervoor het bewijs van competenties, het bewijs van beroepskwalificatie, het studiebewijs of het
competentiedocument voor te leggen in schriftelijke of elektronische vorm. 
De directeur kan het verzoek om vrijstelling gemotiveerd weigeren.

De directeur kan ook vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. In dat geval motiveert de directeur de
vrijstelling in een document dat de door jouw verworven competenties beschrijft. 
De directeur maakt hiervoor een  afweging op basis van onder meer jouw voorgeschiedenis en de inschatting van de
leerkrachten.

Weigering tot inschrijving
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Weigering tot inschrijving
De academie schrijft jou niet in indien je niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. 

In het geval je niet aan de toela ngsvoorwaarden voldoet is een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar
mogelijk onder de opschortende voorwaarde dat je op de dag van de effec eve instap wel aan de toela ngsvoorwaarden
voldoet. 

De academie kan jouw inschrijving weigeren indien de capaciteit op het niveau van de opleiding waarvoor je je wil
inschrijven, ontoereikend is. Er kunnen wachtlijsten aangelegd worden.

Kinderen: Per lesmoment van twee uur.
Tongeren: 16
Borgloon: 16
Hoeselt: 16

Jongeren: Per lesmoment van vier uur.
Tongeren: 20

Volwassenen: Per lesmoment van vier uur.
Tongeren: 25
Schilderkunst Restauratie: 16
Tekenkunst: 16
behalve Digitale Beeldende Kunst en Projectatelier - Digitale Focus 24
 
Als de capaciteit overschreden is, informeren we jou over mogelijke alternatieven in de eigen of een andere academie.
  
De academie kent zich het recht toe vrije leerlingen te weigeren of hier bepaalde voorwaarden aan te koppelen. Je bent
een vrije leerling als je niet voldoet aan de defini e van regelma ge leerling. Een regelma ge leerling voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden en heeft het inschrijvingsgeld betaald.  

Indien je reeds in een bepaalde opleiding bent ingeschreven, kan je je niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding in
dezelfde of een andere academie. 

Indien je in een bepaalde opleiding bent afgestudeerd, kan je je niet opnieuw in dezelfde opleiding inschrijven. 

Tot slot kan de academie weigeren om jou het lopende, volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven, indien
je definitief in onze academie werd uitgesloten. 

Indien we jouw inschrijving weigeren, delen we jou onze beslissing schri elijk of elektronisch mee  binnen een termijn
van 10 werkdagen. Jij en jouw ouders, indien je minderjarig bent, krijgen op jullie verzoek toelich ng bij de beslissing van
de academie.

Veranderen van traject of overstappen naar een andere opleiding binnen hetzelfde domein
Indien de academie voor een bepaalde opleiding verschillende trajecten aanbiedt, heb je de keuze in welk traject je de
opleiding volgt.

Je kan na toestemming van de directeur van traject veranderen op voorwaarde dat je de globale studieomvang niet
overschrijdt.

Les volgen in verschillende academies
Je kan een of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde opleiding behoren in verschillende academies volgen na
schriftelijke of elektronische toestemming van de directeurs van de academies. 
Je schrijft je in de verschillende academies in en verklaart je akkoord met het academiereglement en het artistiek-
pedagogisch project van elke academie. Je  betaalt het inschrijvingsgeld in de academie waar je je het eerst aanmeldt.   

Uitschrijving
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Uitschrijving
Indien je jouw opleiding wenst stop te zetten, waarschuw je zo snel mogelijk het secretariaat.

Uitschrijven uit een leerjaar van een opleiding kan tot en met 30 september. Daarna is jouw inschrijving definitief voor het
volledige schooljaar. Wanneer je de lessen stopzet, moet je het secretariaat en alle betrokken leerkrachten op de hoogte
brengen. Indien je minderjarig bent, breng je een schriftelijk bewijs mee, ondertekent door jouw ouder(s). 

Indien je een opleiding over twee academies verdeelt, zal je ook in de andere academie uitgeschreven worden.  
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan enkel en ten laatste tot 30 september.

Leerlingengegevens en recht op inzage
De academie verwerkt krachtens wettelijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als leerling. Indien de
academie andere persoonsgegevens van jou of je gezinssituatie verwerkt omwille van organisatorische redenen, worden
jij of je ouders, indien je minderjarig bent, hierover ingelicht. 

Met het oog op een adequate leerbegeleiding is het aangewezen dat een academie een zicht heeft op de volledige
leerloopbaan die je hebt afgelegd. 

Indien je van academie verandert of in meerdere academies les volgt, kunnen de betrokken academies
leerlingengegevens, waaronder evaluatiegegevens, overdragen die betrekking hebben op jouw specifieke
onderwijsloopbaan, tenzij jij of jouw ouders, indien je minderjarig bent, zich daar expliciet tegen verzetten nadat jij / jouw
ouders deze gegevens op verzoek hebben ingezien. 

Jijzelf en/of jouw ouders (in geval dat je minderjarig bent) hebben het recht op inzage in deze gegevens op verzoek en
recht op toelichting bij deze gegevens.  

Als na de toelichting, blijkt dat jij en/of jouw ouders, indien je minderjarig bent, een kopie van de leerlingengegevens
willen, heb je kopierecht. 

Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door jou en/of jouw ouders, indien je
minderjarig bent, afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de
toegang tot die gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
De leerling en de ouders hebben uitsluitend recht tot inzage-, toelichtings- en kopierecht kunnen uitoefenen m.b.t.
leerlingengegevens, waaronder evaluatiegegevens van zichzelf. 
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Jaarkalender en opleidingsaanbod

Opleidingsaanbod
Aanbod:

• Beeldateliers: Kinderen I 6-12 jaar 

• Beeldateliers:Jongeren I 13-18 jaar  

• Beeldateliers: Volwassenen I +18 jaar

      Schilderkunst 

     Keramiek 

     Projectateliers  

    Tekenkunst 

     Digitale Beeldende Kunst 

     Kunst & Cultuur lessen  

Openstelling van de academie
Hoofdvestiging en secretariaat:   
Pentagoon Academie Tongeren, Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren     
dinsdag en donderdag: 9u00-22u00 (secretariaat tot 17u00)
woensdag en vrijdag: 9u00-22u00 (secretariaat tot 20u00)
zaterdag: 9u00-17u00 (secretariaat tot 14u00)

Vestigingen van hieronder zie lesrooster:
Henis: GBS Henis, Kerkhenis 55, 3700 Henis-Tongeren 
Munthuis: Muntstraat 25, 3700 Tongeren 

Piringen: GBS de Zevensprong, Piringenstraat 30, 3700 Tongeren                   

Pentagoon Academie Hoeselt, Dorpsstraat 35, 3730 Hoeselt    
Alt-Hoeselt: GBS Alt-Hoeselt, Sportpleinstraat 2, 3730 Hoeselt   

Pentagoon Academie Borgloon, Nieuwland 11 B, 3840 Borgloon    
Bommershoven: VBS De Boomgaard, Tongersesteenweg 332A, 3840 Bommershoven-Borgloon   

Gallo-Romeins Museum: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 

Vestigingsplaatsen
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Vestigingsplaatsen
Hoofdvestiging en secretariaat:  
Pentagoon Academie Tongeren, Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren    
         + Henis: GBS Henis, Kerkhenis 55, 3700 Henis-Tongeren  
         + Piringen: GBS de Zevensprong, Piringenstraat 30, 3700 Tongeren   
         + Munthuis, Muntstraat 25, 3700 Tongeren           
                                                                   
Vestigingen:  
Pentagoon Academie Hoeselt, Dorpstraat 35, 3730 Hoeselt   
          + Alt-Hoeselt: GBS Alt-Hoeselt, Sportpleinstraat 2, 3730 Hoeselt  
Pentagoon Academie Borgloon, Nieuwland 11 B, 3840 Borgloon   
         + Bommershoven: VBS De Boomgaard, Tongersesteenweg 332A, 3840 Bommershoven-Borgloon  

Kunstgeschiedenis:
Gallo-Romeins Museum: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren

Lesmomenten: zie opleidingsaanbod en website.

Lesspreiding, vakantie- en verlofregeling
Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. De leerac viteiten kunnen op alle dagen van de week
plaatsvinden (zonder dat ze overlappen met de leeractiviteiten van het leerplichtonderwijs). 

Schoolvakanties lopen parallel met het leerplichtonderwijs. 

Als ze niet tijdens een vakantieperiode vallen, is er bovendien vakantie op de volgende dagen: 
1 november;
11 november;
25 december;
Pasen;
paasmaandag;
1 mei;
Hemelvaartsdag;
Pinksteren;
pinkstermaandag.

De academie kan bijkomend twee faculta eve vakan edagen  organiseren en één pedagogische studiedag voor de
leraren houden, waarbij de leeractiviteiten geschorst worden.  

Een overzicht kan u hier terugvinden: 
woensdag 14 december 2021 - pedagogische studiedag - geen les
vrijdag 27 mei 2022 - facultatieve vakantiedag - hemelvaart
zaterdag 28 mei 2022 - facultatieve vakantiedag - hemelvaart

De dag vóór, van en na parlementaire, gemeentelijke, provinciale verkiezingen of volksraadpleging kunnen de lessen
geschorst worden in de vestigingsplaats waarvan lokalen zijn gebruikt voor deze verkiezingen of volksraadpleging.  

Een les jd (duur van de leerac viteit) bedraagt minstens vij ig minuten in het domein beeldende en audiovisuele
kunsten;

PENTAKALENDER 2021-2022   
1 september Aanvang van de lessen  
1 november Allerheiligen, geen les  
1 nov. - 7nov. Herfstvakantie, geen les  
11 november Wapenstilstand, geen les  
22-29 november PENTA-TRY&SHOW-OUT (Beeld Kinderen en Muziek/Theater)   
di. 14 december Pedagogische studiedag, geen les  
wo. 22 december FEESTIval wintereditie Pentagoon Tongeren  
25 dec.- 9 jan. Kerstvakantie  
1 januari Nieuwjaar  
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28 feb. - 6 maart Krokusvakantie, geen les  
14-19 maart PENTA-TRY&SHOW-OUT (Beeld Kinderen en Muziek/Theater)   
3 apr. - 17 apr. Paasvakantie  
17 april Pasen  
18 april Paasmaandag  
1 mei Feest van de Arbeid, geen les  
26 mei Hemelvaart, geen les  
27-28 mei Facultatieve verlofdagen  
4-5 juni PENTA-TOONT-TALENT in stad (Beeld Volwassenen en Muziek)  
6 juni Pinkstermaandag  
24 juni laatste lesdag   
23 juni FEESTival en proclamatie HOESELT  
17 juni FEESTival en proclamatie BORGLOON  
25 juni FEESTival en proclamatie TONGEREN  
28 juni Penta-Personeelsparty  

   
Meer info vindt u op de website. 

  
EXPO/EVENTS  
Kinderen zie website en Facebook ‘Pentagoon Academies’  
Jongeren zie website en Facebook ‘Pentagoon Academies’  
Volwassenen zie website en Facebook ‘Pentagoon Academies’  
  
  
Data en uurregelingen onder voorbehoud.  
Meer info via ons secretariaat, leerkracht, website of Facebook: Pentagoon Academies  

Toezicht
Brengen en ophalen kinderen  

TONGEREN: De ouders brengen hun kinderen tot in de klas. Na de les vergezellen de leraars de kinderen naar het
centrale gedeelte waar zij door de ouders afgehaald worden. De leraar is niet verantwoordelijk voor de minderjarige
leerlingen die niet tijdig afgehaald worden. DE LERAARS HOUDEN TOEZICHT OP HUN LEERLINGEN TOT 10 MIN NA DE
LES. VAN DE OUDERS WORDT VERWACHT DAT ZIJ DE ACADEMIE OP VOORHAND VERWITTIGEN INDIEN ZIJ HUN
KIND(EREN) NIET TIJDIG KUNNEN AFHALEN.  

BORGLOON en HOESELT: Leerlingen gebracht en gehaald door hun ouders worden afgezet en opgepikt voor het hek van
de Academie. In geen geval wordt er met de wagen binnengereden.   
Als ouders hun kinderen naar de academie brengen op tijdstippen dat er geen toezichter is of het secretariaat gesloten is,
is het wijselijk na te gaan of de leraar al dan niet aanwezig is, alvorens de kinderen achter te laten. Wacht dus even
totdat de kinderen veilig en wel binnen zijn.  

Toezicht  
De Academie verzekert waar mogelijk het toezicht gedurende 10 min voor het begin van de les tot 10 min na het einde
van de les .    
Leerlingen wachten op de locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid. De academie is niet verantwoordelijk voor
leerlingen die zich bewust aan het toezicht onttrekken.   

Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen. In uitzonderlijke gevallen kan een
leerling de academie voor het einduur verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur, het secretariaat of de
leraar.  

Lessenroosters
Het lessenroosters gelden voor alle leerlingen tenzij de leerling is vrijgesteld voor een vak.

Zie website: www.pentagoon.be

Leren in een alternatieve context
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Leren in een alternatieve context
Algemeen
Als leerling kan je na overleg met de directeur en de betrokken leerkrachten een vak waarin kennis, vaardigheden of
a tudes geïntegreerd worden verworven, geheel of gedeeltelijk vervangen door leerac viteiten in een alterna eve
leercontext, die relevant is voor het verwerven van de competenties uit het gevalideerd doelenkader.

Let wel dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext moet een kwaliteitsvolle leeromgeving aanbieden;
de verantwoordelijke van de alterna eve leercontext voorziet voor jou in een structurele inhoudelijke begeleiding
die het realiseren van de competenties uit het gevalideerd doelenkader mee garandeert;
de leerac viteiten in de alterna eve context vinden plaats in een gebouw dat voldoet aan de normen inzake
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Wie komt hiervoor in aanmerking?  
In principe komen alle leerlingen hiervoor in aanmerking. 

Als leerling van deze academie beschik je steeds over de mogelijkheid om les te volgen in een alterna eve leercontext
die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Tezelfder jd ben je nooit verplicht om een deel van je leerproces in een
alternatieve leercontext te voltooien.  

Welke contexten komen in aanmerking? 
In principe komt elke maatschappelijke context waar je als leerling kennis, vaardigheden en a tudes kan inze en of
verwerven, in aanmerking. Dit kan dan zowel een amateur-, professionele of semiprofessionele context zijn. In eerste
instantie is het van belang dat de leercontext een meerwaarde vormt voor jouw eigen leerproces. 
Je kan deelnemen aan de reguliere werking van de organisatie van een bedrijf of meewerken aan een specifiek project. 
Opleidings- en vormingsac viteiten van andere opleidingsverstrekkers, zowel private als publieke ini a even komen niet
in aanmerking.  

Kwaliteit van de alternatieve leercontext 
De directeur gebruikt een betrouwbaar en door de onderwijsinspec e gevalideerd toetsingsinstrument om de kwaliteit
van de leeromgeving te beoordelen.  

Daarnaast hee  de academie een gedeelde verantwoordelijkheid over jouw leerproces met de organisa e die de
leercontext aanreikt. Beiden moeten het engagement opnemen om jou op een posi eve manier te begeleiden in je
leerproces.  

Opvolging van het leerproces en evaluatie 
De academie verzekert de opvolging van jouw leerproces en ontwikkelt daarvoor een afsprakenkader met alle
betrokkenen. 

De academie evalueert jou. 

Procedure tot aanvraag 
Wie geïnteresseerd is in de mogelijkheid om leerdoelen te verwerven via alterna eve leercontext, dient hiervoor een
aanvraag in bij de directeur. Op basis van het toetsingsinstrument gee  de directeur dan schri elijk zijn gemo veerde
beslissing weer. 

Indien je aanvraag werd goedgekeurd, wordt er een afsprakenkader opgemaakt. Op die manier wordt niet enkel de
opvolging van jouw leerproces gegarandeerd, maar wordt ook de veiligheid van de leeromgeving en de verzekering
geregeld.  
In het afsprakenkader worden alle gemaakte afspraken tussen de betrokken par jen neergeschreven. Die par jen zijn: de
directeur, de leerkracht van het vak in kwestie, de verantwoordelijke van de leercontext en jijzelf, als leerling.  

Volgende afspraken dienen zeker vermeld te worden:
aan welke activiteiten neem je deel in functie van het gevalideerd doelenkader?;
waar en wanneer vinden de activiteiten plaats?;
hoe wordt jouw aan- en afwezigheid opgevolgd?;
indien van toepassing bepalingen aangaande eigendomsrechten. 

Dit afsprakenkader wordt schriftelijk opgesteld en wordt door alle partijen ondertekend.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
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Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan de activiteiten extra muros.

Alle onderwijsac viteiten die plaatsvinden buiten je school of in een ves gingsplaats van de school waar je bent
ingeschreven, zijn activiteiten extra muros.

Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse ac viteiten extra muros op voorwaarde dat je ouders - of jijzelf
als je meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken ac viteit schri elijk en op gemo veerde wijze kenbaar maken
aan de directeur. Ook als je niet over de nodige reisdocumenten kunt beschikken, heb je het recht om niet deel te nemen
aan een buitenlandse activiteit extra muros.

Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven die aansluiten bij de ac viteit extra
muros, je bent verplicht die uit te voeren. Aanwezigheid op school is vereist.

Schoolvervangende activiteiten: voorlopig niet van toepassing.

Extramurosactiviteiten
De academie kan een leeractiviteit of een lesblok (waarbij wekelijkse leeractiviteiten van een vak worden samengevoegd)
vervangen door een extramurosactiviteit.  

Een extramurosactiviteit is een leeractiviteit die plaatsvindt buiten jouw academie (of een vestigingsplaats van de
academie waar je bent ingeschreven) en georganiseerd wordt voor één of meer leerlingengroepen. 

Het gaat steeds om een activiteit die een onderwijzend karakter heeft en die kadert binnen het artistiek-pedagogische
project van de academie en de desbetreffende opleiding.  

Een extramurosactiviteit kan meer dan één dag duren. 

Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan deze extramurosactiviteiten.  
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Participatie

Schoolraad - inspraakbeleid
Jan Nihoul - Directeur Muziek en Theater  

Véronique Noben - Directeur Beeld  

  

Vertegenwoordigers van het personeel:  

Elke Janssen, leerkracht theater  

Gommaar Gilliams, leerkracht beeld  

David Demuynck, leerkracht muziek  

  

Vertegenwoordigers van de ouders/cursisten:  

Katrien Voets, medewerker Velinx Tongeren  

Freddy Vandooren, leerling muziek, VOORZITTER  

Peter Van Tichelen, ouder leerling Beeld  

  

Gecoöpteerde leden uit de lokale gemeenschap:  

Nicole Cuenen, medewerker Dienst Cultuur Borgloon  

Mona Vanschoenwinkel, coördinator/programmator MoMeNt 

Pedagogische raad
Dit adviesorgaan is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit leerkrachten van onze
academie. 

Andere participatieorganen
• Tijdraad (zoals hieronder)
• Vebem: 8 Limburgse Beeld-academies
• Codibel: College directeurs België Beeldende Kunsten
• Cultuurraad Tongeren en Borgloon
• TIJDRAAD TONGEREN

Engagementsverklaring
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Engagementsverklaring
De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan.

1e engagement: oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We
verwachten van je ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een
belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen je ouders niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze
school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

2e engagement: voldoende aanwezigheid

Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je ( jdig) op school bent of dat je ons jdig contacteert als je om één of
andere reden niet aanwezig kunt zijn. De school engageert zich om bij problema sche afwezigheden samen met je ouders
naar oplossingen te zoeken.

3e engagement: individuele leerlingenbegeleiding

We engageren ons om in overleg met je ouders jouw individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk
informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze
vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt en
om de gemaakte afspraken na te leven. We verwachten ook dat je ouders met ons contact opnemen als ze vragen hebben
of zich zorgen maken over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal

Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk
voor een goede communica e met je ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. Je hebt gekozen voor
Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een posi ef engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze
school van haar kant kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse
Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.
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Evaluatie

Evaluatieformulier
Tijdens het schooljaar wordt van iedere leerling/cursist minimum tweemaal per jaar een schriftelijke evaluatie gemaakt
aan de hand van diverse evaluatiefiches.

Volwassenen:

Kinderen

19



Jongeren:

Evaluatie: principes, visie en praktijk
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Evaluatie: principes, visie en praktijk
De Academie bespreekt met jou minstens twee keer per schooljaar jouw leervorderingen aan de hand van een
schriftelijke neerslag (bijv. aan de hand van een evaluatiefiche).

Je bent verplicht deel te nemen aan de evaluatieactiviteiten.  

Indien je meer dan één derde van de lessen niet hebt bijgewoond zonder dat jouw afwezigheid gewettigd was, ben je niet
geslaagd.

PENTA-EVALUATIE UNIEKE IK EN DE COMPETENTIES 

Leerlingen/cursisten komen binnen in het deeltijds kunstonderwijs als een uniek persoon met eigen dromen en wensen,
met een eigen voorgeschiedenis en achtergrond. 

De artistieke competenties, die nagestreefd worden in het deeltijds kunstonderwijs, nodigen ons uit om met verschillende
brillen naar de leerlingen te kijken en zo te helpen hun talenten te ontwikkelen. 

De manier waarop de leerling invulling geeft aan deze 5 rollen, vormt zijn ‘unieke ik’ met een eigen stem, een eigen vorm
en wijze van uitdrukken. 

Kunstenaar: nadruk ligt op het maken, creëeren, durven experimenteren, creativiteit, verbeelding en expressie. 

Vakman: Nadruk ligt op de ontwikkeling van techniek, het systematisch oefenen, de aandacht voor afwerking, de
zorg voor het materiaal, concentratie en het ontwikkelen van vakkennis. 

Onderzoeker: nadruk op nieuwsgierigheid, ontdekken, vragen stellen en experimenten. 

Samenspeler: nadruk ligt op samenwerken, elkaar helpen, samen iets maken, feedback geven op elkaars werk. 

Performer: Nadruk ligt op zich leren verbinden met een publiek, zich tonen aan het publiek via een voorstelling of
een beeldend werkstuk, andere proberen te raken, zelfvertrouwen ontwikkelen. 

Meer info= evaluatie-fomulier en competenties.

Ter informatie voor het uitwerken van de visie op maat van de academie; te concretiseren door de academie in haar het
model van academiereglement:

Een transparante evaluatie hanteert een werkwijze en beoordelingscriteria die voor iedereen duidelijk zijn. De
leerling krijgt feedback over de resultaten van de evaluatie in relatie tot die criteria (bijv.de beoordelingscriteria zijn
helder en eenvoudig geformuleerd; bijv. de leerkrachten hanteren een vooraf opgestelde waarderingsschaal; bijv.
de leerlingen worden bij het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van de doelen die ze moeten bereiken,
de evaluatie-activiteiten en de beoordelingscriteria).
Een valide evaluatie evalueert de leerling aan de hand van relevante en evenwichtige criteria op basis van de
einddoelen. De academie kan uiteraard nog bijkomende criteria meenemen die zij relevant acht om een zicht te
krijgen op artistieke ontwikkeling van de leerling  (bijv.de evaluatiecriteria zijn een duidelijke afspiegeling van het
gevalideerd doelenkader ; bijv. de beoordeling focust op de vooropgestelde criteria en laat andere informatie
achterwege; bijv. de juryvoorzitter waakt erover dat bepaalde criteria niet over- of onderbelicht worden).
Een betrouwbare evaluatie streeft naar objectiviteit, ze berust niet op het oordeel van één iemand op één moment
maar hanteert een veelvormige aanpak en probeert de invloed van omgevingsfactoren te minimaliseren (bijv. de
evaluator beschrijft waarneembaar gedrag; bijv. inbreng van verschillende leerkrachten (eventueel ook advies van
externe deskundigen); bijv. verschillende informatiebronnen: observatie, zelfevaluatie, peer assessment; bijv.
diversiteit aan evaluatie-activiteiten: toonmoment, toetsing, permanente evaluatie; bijv. voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften hanteert de academie waar nodig een aangepaste evaluatievorm).

Hieronder enkele richtvragen ter informatie om te verduidelijken op welke wijze de academie gestalte geeft aan haar
evaluatie en hoe ze de evaluatie van het gevalideerd doelenkader in de praktijk brengt:

Aan de hand van de vijf competenties zoals hierboven vermeld.
Voor de volwassen in hun afstudeerjaar is er een jury voorzien van de interne leerkrachten en externe juryleden.
Tweejaarlijks wordt u op de hoogte gebracht via mail.

Evaluatieformulier - Competenties
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Evaluatieformulier - Competenties

Deelname aan de evaluatie
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Deelname aan de evaluatie
Je bent verplicht deel te nemen aan de evaluatieactiviteiten.

Je moet je houden aan de richtlijnen met betrekking tot de praktische organisatie van de evaluatie.

In geval van gewettigde afwezigheid of overmacht kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen de evaluatieactiviteit
te verplaatsen en/of een uitgestelde proef te organiseren. Je dient jouw vraag schriftelijk, samen met de bewijsstukken,
30 dagen, tegen ontvangstbewijs bij de directeur van de academie in te dienen. 
Wie meer dan één derde van de lessen niet heeft bijgewoond zonder gewettigde afwezigheid, wordt niet toegelaten tot
de proeven en is derhalve niet geslaagd. 

Recht op inzage, toelichting evaluatiegegevens en kopierecht
Jij en/of jouw ouders, indien je minderjarig bent, hebt/hebben het recht om jouw evaluatiegegevens (o.a.
toetsingsinstrument met beoordeling en cesuur, schriftelijke kopijen van jouw toetsen, proeven en examens) in te kijken
en hebt/hebben recht op toelichting bij deze evaluatiegegevens. Hiervoor kan je een afspraak maken met de directeur van
de academie. 

Je hebt eveneens recht op een kopie / schriftelijk exemplaar.

Studiebewijzen / certificering
De mate waarin je de competenties uit het gevalideerd doelenkader bereikt hebt, bepaalt of je al dan niet geslaagd bent.

Je ontvangt een:

Bewijs van competenties:
als je met goed gevolg een eerste, tweede of derde graad van een langlopende studierichting hebt beëindigd
en bijgevolg alle basiscompetenties van een graad van een langlopende studierichting hebt verworven;
als je een relevant gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie hebt verworven;
als  je een leerjaar van een bepaalde studierichting met goed gevolg hebt gevolgd.

Bewijs van beroepskwalificatie:
als je met goed gevolg een langlopende studierichting hebt beëindigd en bijgevolg alle competenties van een
beroepskwalificatie hebt verworven;

Leerbewijs:
als je met goed gevolg een kortlopende studierichting hebt beëindigd;
als je een individueel aangepast programma hebt gevolgd;
na deelname aan een leeractiviteit op maat. 

Als je je opleiding in meer dan één academie volgt, bepalen de directeurs in onderling overleg welke academie de
studiebewijzen uitreikt. 

Verlenging van het leertraject: een bijkomend leerjaar
De directeur en betrokken leerkrachten bewaken jouw studierendement tijdens de verschillende leerjaren van de
opleiding en nemen indien nodig de nodige maatregelen voor leerlingenbegeleiding.

Als de directeur en de betrokken leerkrachten oordelen dat jij ondanks de maatregelen voor leerlingenbegeleiding te
weinig leerwinst geboekt hebt in relatie tot de doelen uit het gevalideerd doelenkader die je moet bereiken, kunnen ze
oordelen dat je een verlengd leertraject kan krijgen.

Per graad van een langlopende studierichting kan het leertraject met één leerjaar verlengd worden. Het leertraject van de
kortlopende studierichtingen kan eveneens met één leerjaar verlengd worden.

Vrijstellingen
Als regelmatige leerling volg je in principe alle leeractiviteiten. In bepaalde situaties kan je  echter een vrijstelling
verkrijgen. Een vrijstelling betekent dat je een bepaald vak of een deel ervan niet meer moet volgen. Je hoeft voor dit 
deel van het vak niet deel te nemen aan de leer- of evaluatieactiviteiten.

Evaluatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
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Evaluatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
De academie kent zich het recht toe in het geval van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om aangepaste
evaluatiecriteria te hanteren. 

In het geval je het gemeenschappelijk curriculum volgt met pedagogische en schoolorganisatorische aanpassingen
en/of met aangepaste studieomvang en/of bepalingen inzake evaluatie, dan is een voorbeeld van een “redelijke
aanpassing” dat de evaluatie gebeurt in een aangepaste vorm. 

Indien je in een gemeenschappelijk curriculum met aanpassingen een graad met vrucht beëindigt, kan je net zoals alle
andere leerlingen de gebruikelijke studiebewijzen behalen. Net als andere leerlingen in het gemeenschappelijk curriculum
kan jouw leertraject in elke graad maximaal met één leerjaar verlengd worden.   

Indien je een individueel aangepast curriculum volgt, is het mogelijk dat je op een andere manier geëvalueerd wordt
dan de leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum volgen.  
Op het einde van elke graad ontvang je een leerbewijs. Dat leerbewijs bevat alle doelen die je hebt verworven en
vermeldt dat er een evaluatie heeft plaats gevonden.

Evaluatie bij leren in een alternatieve leercontext
De eindverantwoordelijkheid van het leerproces blijft bij de academie liggen. Dit houdt in dat er tijdens het leerproces op
geregelde basis een leerkracht naar de leercontext komt om jou te observeren en overleg te plegen met zowel de
verantwoordelijke van de leercontext als met jezelf.

Aan het einde van het leerproces zal de academie nagaan of je alle vooropgestelde doelen ook effectief hebt bereikt.  
Je bent verplicht om aan de evaluatieactiviteiten die de academie hiervoor organiseert, deel te nemen.

Evaluatie en les volgen twee academies
Je kan een of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde opleiding behoren in meerdere academies volgen na
schriftelijke of elektronische toestemming van de directeurs van de academies.

Indien je les volgt in meer dan één academie, organiseert elke academie de leerlingenbegeleiding en de
leerlingenevaluatie voor het gedeelte van de opleiding dat je in die academie volgt. De academies maken schriftelijke en
formele afspraken over de uitwisseling van gegevens inzake de leerlingenbegeleiding en de leerlingenevaluatie. 
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Afspraken

Schoolagenda
We maken geen gebruik van een schoolagenda.  

Diefstal en beschadiging
Om diefstal te voorkomen mogen leerlingen hun persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd
achterlaten in de academie. De academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van voorwerpen door
diefstal of beschadiging. Een leerling die materiaal beschadigt of ontvreemdt, zal hiervoor verantwoordelijk worden
gesteld.

Lesmateriaal
Elke leraar informeert jou in het begin van het schooljaar over de lesbenodigdheden.  

Materiaal voor de kinderen en  jongeren bedraagt 15 euro. Kunst & Cultuur kan ook gevolgd worden door vrije leerlingen.
Aan hun zal 50 euro documentatiemateriaal gevraagd worden. Exclusief academie-uitstap.

Gemeenschappelijke ruimtes
In de inkomhal, het cafetaria, de tentoonstellingsruimten en in de gangen heerst een serene sfeer.  
De Penta-LOUNGE wordt steeds proper achtergelaten. Stoelen en tafels worden ordelijk geschikt voor het verlaten van de
ruimte.  

Verplaatsing van de leeractiviteit
Omwille van individuele artistieke redenen of omwille van deelname aan professionaliseringsactiviteiten kunnen
leeractiviteiten op verzoek van de leraar verplaatst worden naar een ander tijdstip in de loop van het schooljaar. 
Jij en/of jouw ouders, in geval je minderjarig bent, wordt/worden tijdig schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht
van de verplaatsing van de leeractiviteit.

Afwezigheid leerkrachten
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht verwittigt de academie jou per mail en/of sms.

Materiële bezittingen
De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (schildermateriaal, doeken, schilderijen, boekentassen, rugzakken,…) niet
onbeheerd achter, ook niet in de klas. De academie is niet verantwoordelijk voor diefstallen. Bezittingen op het
secretariaat of in de klas achterlaten, gebeurt op eigen risico.   
De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk toebrengt aan: lokalen, meubilair of materiaal van de
instelling, materiaal of werken van andere leerlingen. Dit houdt in dat hij de herstelling of de vervanging vergoedt.   
Leerlingen die betrapt worden op vandalisme kunnen definitief worden uitgesloten.   

Kopiëren
Er bestaat reprografierecht: korte fragmenten, tot hoogstens 10% van de uitgave, van studieboeken, verzamelbundels,
bloemlezingen en andere beschermde teksten mogen gekopieerd worden. Hiervoor heeft de inrichtende macht een
overeenkomst gesloten met Reprobel.     
Het werken met kopieën van volledige partituren zonder de toestemming van de rechthebbende(n) is in principe verboden.
Volgens de Belgische en Europese regelgeving inzake auteursrecht moet hiervoor reproductierecht betaald worden. Indien
de academie een overeenkomst sluit met de auteurs, muziekuitgevers of beheersvennootschap inzake gebruiks- en
reproductierecht, gebeurt het kopiëren volledig legaal.   

Te laat komen
Het secretariaat en/of leerkracht wordt verwittigd.

Activiteiten georganiseerd door de academie
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Activiteiten georganiseerd door de academie
De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen,
tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen
vallen volledig onder de schoolverzekering.   
Buitenschoolse lesactiviteiten die door de academie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, worden
schriftelijk aan de ouders meegedeeld en maken deel uit van de cursus.   

Zelfstudie buiten de lessen
Er is geen zelfstudie.

Activiteiten georganiseerd door de academie
De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen,
tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen
vallen volledig onder de schoolverzekering. De kunstwerken niet. 
Buitenschoolse lesactiviteiten die door de academie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, worden
schriftelijk aan de ouders meegedeeld en maken deel uit van de cursus.   

Activiteiten georganiseerd door de academie
Je kan worden uitgenodigd om je medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere
kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Indien je participeert, val je volledig onder de
schoolverzekering.

Gebruik van GSM en andere media
Het gebruik van gsm en andere media op de academie is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron
van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.  

Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de
leerkracht een gsm en andere media gebruiken. Als de leerkracht misbruik in de klas en/of op het domein vaststelt, kan
hij/zij een ordemaatregel nemen, bijv. je opdragen om je gsm te overhandigen tot op het einde van de les of je tijdelijk
verwijderen uit de les.

Aansprakelijkheid
De school kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de studiewerken.

Tentoonstellingen
De selectie, waarvoor de studenten vrijwillig hun studiewerken ter beschikking stellen, gebeurt uitsluitend door de
directie en/of leraars.
Werken die voor selectie in aanmerking komen blijven ter beschikking van de school tot na de omschreven
tentoonstellingen die binnen de termijn van het co-auteurschap vallen.  

Privacywetgeving en beeldmateriaal
De academie of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende
evenementen in de loop van het schooljaar. We kunnen die gebruiken voor onze communicatiekanalen (website, sociale
media, …) of om onze publicaties te illustreren. De academie heeft daarvoor de individuele toestemming van je ouders
nodig of van jou indien je meerderjarig bent (zie toestemmingsformulier in bijlage).   

Indien jij, of jouw ouders indien je minderjarig bent, deze keuze in de loop van het schooljaar wil/willen wijzigen, neem jij/
nemen zij contact op met de directeur van de academie, die een formulier ter ondertekening overhandigt.  

Zowel in de klas, of op het domein van de academie, als tijdens buitenschoolse activiteiten mag je enkel foto’s maken of
filmen met de uitdrukkelijke toestemming van de gefilmde personen (bv. een leerkracht, een medeleerling, e.d.).  

Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke toestemming van de
gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te
publiceren (bijvoorbeeld op sociale media).

Reclame en sponsoring
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Reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring door derden zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze academie, voor zover ze
niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de academie en voor zover
ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze academie niet schaden.  

Leermiddelen en onderwijsactiviteiten blijven vrij van reclame.

Bewaring en opslag
Geen enkel studiewerk, buiten datgene waar een uitdrukkelijke overeenkomst over bestaat, kan of mag in de school
worden opgeslagen.  
Geselecteerde werken, die na het vervallen van het co-auteurschap niet door de auteur zijn opgehaald, worden
ontegensprekelijk eigendom van de school.  
Indien er onkosten moeten worden gemaakt aan het opruimen of verwijderen van deze werken, erkennen de betrokken
auteurs bij dezen de volledige aansprakelijkheid.  

Jury
De afstuderende studenten presenteren hun werk voor een jury bestaande uit kunstenaars. De andere jaren mogen
vrijblijvend deelnemen aan een interne jury. Deze jury heeft een adviserende rol en geeft geen quotering.

Kledij, veiligheid en hygiëne
Onze academie waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te
provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of
gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen. 

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. In sommige gevallen
zal het dragen van een schort aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht,
naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of
de veiligheid dit vereisen. 

De academie is niet verantwoordelijk voor leerlingen die tijdens de les hun kleding beschadigen of bevuilen.

Diefstal en andere vergrijpen
Om diefstal en beschadiging te voorkomen mag je jouw persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit
onbeheerd achterlaten in gangen of lokalen. De academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van
voorwerpen, voor diefstal of voor beschadigingen. 

Indien je materiaal beschadigt of ontvreemdt, zal je hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Auteursrechten
De academie, de leerkrachten en de leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht. 

Dit houdt onder andere in dat jij als auteur beschouwd wordt van alle werken die jij maakt. Je wordt uitgenodigd om alle
werken die je op de academie maakte in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie tot
einde schooljaar. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden of activiteiten die
de academie naar buiten uit vertegenwoordigen (zowel tentoonstellingen als kunstmanifestaties binnen en buiten de
academie). De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier gebruik wordt
gemaakt van één van jouw werken, jouw naam te vermelden en het recht op eerbied voor deze werken te garanderen. Je
ontvangt hiervoor geen vergoeding. 

De academie eigent zich het recht toe om de door de leerlingen in de academie gemaakte werken te fotograferen en
foto’s uit de atelier- of academiewerking in een database op te slaan en te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.
De academie is coauteur van de door de leerling gemaakte werken. Indien de academie coauteur is van de door de
leerling gemaakte werken, verplichten beide partijen zich ertoe, gezamenlijk vermeld te worden op en in alle aanverwante
aankondigingen en publiciteit?

Lokale aandachtspunten
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Afwezigheid

Voldoende aanwezigheid
Je bent verplicht om deel te nemen aan alle leeractiviteiten, behalve in het geval van gewettigde afwezigheid of
vrijstelling van een vak. 

De aanwezigheden worden door de leraar opgetekend bij aanvang van de les. In principe verwachten we van je dat je
maximaal participeert aan de opleiding. Wees ook op tijd en respecteer het begin- en einduur van de lessen.  

Indien je meer dan een derde van de lessen niet hebt bijgewoond zonder dat jouw afwezigheid gewettigd was, ben je niet
geslaagd. 

We weten echter maar al te goed dat er omstandigheden kunnen zijn die je verhinderen aanwezig te zijn. Deze
omstandigheden kunnen zowel van professionele, sociale, juridische, administratieve als persoonlijke aard zijn.  

Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid is het aangewezen om de academie vooraf en zo snel mogelijk telefonisch
te verwittigen.  
Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in de rubrieken "gewettigde afwezigheden" en
"afwezig met toestemming van de academie", wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid.

Gewettigde afwezigheden
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Gewettigde afwezigheden
Afwezig wegens ziekte 

Alle afwezigheden om medische redenen moet je wettigen. 

Indien je minderjarig bent, is een gedateerde en ondertekende verklaring door jouw ouders voldoende, mits de ziekte een
periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt en niet valt in examenperiodes of op andere
evaluatiemomenten. Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden. Daarna is een
doktersattest nodig. Indien je meerderjarig bent is een attest van de geneesheer steeds noodzakelijk. 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je indienen de eerste dag dat je terug op de academie bent. Als je
langer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk aan de academie (laten)
bezorgen.  

Als je door een medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch attest met de verschillende
data. Ook als je chronisch ziek bent en niet voor elke afwezigheid een doktersconsultatie nodig hebt, kan één medisch
attest volstaan. Als je dan effectief als gevolg van je chronische ziekte afwezig bent, volstaat een attest van je ouders of
van jou als meerderjarige leerling.  

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door
de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;
duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de
verstrekker;
aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;
de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode, met in desbetreffend geval de vermelding van voor- of
namiddag.  

Een medisch attest is twijfelachtig als:

het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze een dixit-attest uitschrijft;
de uitreikingsdatum van het attest buiten jouw ziekteperiode valt;
het attest geantedateerd is of de begin- en einddatum ogenschijnlijk werden vervalst;
het attest een reden vermeldt die niets met je medische toestand te maken heeft zoals de ziekte van één van je
ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen e.d. 

Afwezig wegens de volgende redenen 

We beschouwen je afwezigheid op basis van de volgende redenen eveneens als gewettigd:

als je schoolexamens in het leerplicht- of hoger onderwijs op hetzelfde moment vallen, bosklassen en
aanverwanten;
een beroepsopdracht in het buitenland;
als de academie door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is;
om een familieraad bij te wonen;
om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die
onder hetzelfde dak woont als jij;
om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding;
als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging;
voor het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als
topsportbelofte voor de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek; aan sportieve manifestaties (wedstrijden,
tornooien of manifestaties) waarvoor je als lid van een unisportfederatie geselecteerd bent. 

Wij ontvangen graag een officieel document en/of verklaring aan de hand waarvan je je afwezigheid staaft. Dit is -
uiteraard - niet van toepassing wanneer de academie door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is.

Afwezig met toestemming van de directeur
Ben je om een andere reden dan de hiervoor opgesomde gewettigde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van
de academie en mits je (naargelang het geval) een verklaring van je ouders, indien je minderjarig bent, of een officieel
document afgeeft. 

Alvorens te beslissen of jouw afwezigheid wordt toegestaan, zal de academie rekening houden met jouw belang als
leerling, maar ook met het algemene belang van de academie.  

Jouw afwezigheid is in deze gevallen geen recht.

Problematische afwezigheid
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Problematische afwezigheid
De academie beschouwt het als haar taak om jouw algemeen welbevinden te garanderen. Ongewettigd afwezig blijven
van de academie helpt niet om problemen op te lossen.  

Indien je minderjarig bent, kan de academie bij een ongewettigde afwezigheid contact opnemen met jouw ouders.
Wanneer de academie vaststelt dat je als minderjarige leerling spijbelt, neemt zij sowieso contact op met je ouders. 

Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, vallen ook onder
ongewettigde afwezigheid. 
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Partners

Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!
De academie werkt samen samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO!.  
[ eventueel personaliseren ]  

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)
Academies van het deeltijds kunstonderwijs werken niet samen met een CLB. Toch vinden wij het belangrijk om het CLB
te vermelden waarmee onze scholengroep samenwerkt.   
[ Geef aan met welk CLB wordt samengewerkt ]  

Andere
Tongeren
• Stad Tongeren 
• Cultuurfestival MoMeNT Tongeren
• Gallo-Romeins Museum
• Cultureel Centrum Velinx
•...

Borgloon
• Stad Borgloon
• ...

Hoeselt
• Gemeente Hoeselt
• Cultureel centrum Ter Kommen
•...

Lokaal samenwerkingsinitiatief met scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs of
instellingen hoger onderwijs
[ Indien de academie samenwerkt met scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instellingen hoger
onderwijs, geef dan aan met welke scholen en/of instellingen wordt samengewerkt, op welke manier die samenwerking
tot stand komt en wat met de samenwerking wordt beoogd, evenals de duur van de samenwerking ].

Netoverschrijdend samenwerkingsforum DKO Brussel
[ De academies die gevestigd zijn in het arrondissement Brussel-Hoofdstad maken deel uit van een netoverschrijdend
Samenwerkingsforum. Geef meer informatie hierover ].

Andere
 [ Specifieer hier eventuele andere partners ].

KultUUR - Samenwerking leerplichtonderwijs en KUNSTKUUR
• KUNSTKUUR in GO! Basisschool Atheneeke Tongeren (7 uur)

• KUNSTKUUR in GO! De Linde Borgloon  (in aanvraag)
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Veiligheid en gezondheid

Kledij, veiligheid en hygiëne
Om redenen van veiligheid moet in de lessen aangepaste kledij gedragen worden. In sommige gevallen zal het dragen
van beschermkledij, veiligheidsbrillen, stofmaskers,... aangewezen of zelfs verplicht zijn. In andere gevallen zal het
instellingshoofd of de betrokken leerkracht, naargelang het geval het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij,
sjaaltjes en dergelijke meer verbieden wanneer de veiligheid dit vereist.  
Kinderen dragen gepaste kleding. De academie is niet verantwoordelijk voor kinderen die tijdens de les hun kleding
beschadigen of bevuilen.  

Ziekte, ongeval en medicatie
In onze academie wordt geen medicatie toegediend. De academie of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie
verstrekken.  
Als je medicatie moet innemen, doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. Niet zorgvuldig omspringen met deze medicatie
(bv. verspreiden onder andere leerlingen), valt onder het sanctiebeleid van de academie. Soms vragen ouders, in geval
van een minderjarige leerling, aan de leerkracht om toezicht te houden bij het nemen van de medicatie.   
Wanneer je omwille van bijv. een chronische aandoening medicatie moet nemen dan kan dit op doktersvoorschrift en na
duidelijke afspraken (zie bijlage “Attesten - toezicht op inname medicatie”, verplicht in te vullen door ouders indien je
minderjarig bent / behandelend geneesheer en te bezorgen aan de academie).  
Het personeel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als je na het correct innemen van
voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.  
  
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan de directeur, dit geldt voor volgende infecties:  

Bof (dikoor);  
Maag-darminfecties / voedselvergiftiging;   
Buiktyfus;  
Difterie;  
Hepatitis A;  
Hepatitis B;  
Hersenvliesontsteking (meningitis);  
Kinderverlamming (polio);  
Kinkhoest (pertussis);  
Krentenbaard (impetigo);  
Mazelen;  
Rode hond (rubella);  
Roodvonk (scarlatina); 
Schimmelinfecties;  
Schurft (scabiës);  
Tuberculose;  
Windpokken (varicella, waterpokken);  
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.  

Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen en om mee te werken
aan de maatregelen die getroffen worden om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich op de
academie verspreiden.

Gevaarlijke en chemische producten
Elk gevaarlijk product dat je meebrengt naar de academie, moet verplicht de inhoud en de eigenaar vermelden. Je dient
tevens de gevaarlijke producten tijdens de vakantieperiodes terug mee te nemen. Indien het product niet meer gebruikt
wordt of vervuild is, is het jouw verantwoordelijkheid om het product naar een containerpark te brengen.

Chemische producten worden altijd met de nodige voorzorgsmaatregelen gebruikt. Je raadpleegt steeds de etikettering
van de stoffen (H- en P-zinnen) samen met de veiligheidspictogrammen / specifieke symbolen. 

Alle chemische producten worden steeds opgeslagen in de voorziene recipiënten en kasten. Let op dat je de producten na
gebruik nooit onbeheerd achterlaat! Doeken die doordrenkt zijn met solventen worden altijd in de daartoe voorziene
containers/ vuilbakken achtergelaten.

Orde
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Orde
•De leerling dient zich ten aanzien van de andere leerlingen, het personeel van de academie, derden, materiaal,
gereedschap en de infrastructuur, respectvol te gedragen. De leerling draagt de ouders dragen de volle
verantwoordelijkheid voor toegebrachte schade;
• Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het personeel van
de academie en tegenover de andere leerlingen;  
• Er wordt niet gegeten in de klassen of in de ateliers.; 
• Tijdens de lessen worden er geen gsm’s gebruikt, noch mp3-spelers, iPads en dergelijke, tenzij voor didactische
doeleinden (mp3-bestanden bijvoorbeeld);   
• Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort;  
• Op het einde van de les worden de lokalen netjes achtergelaten.  

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
Bij een ongeval op de academie kun je terecht bij de EHBO-verantwoordelijke Vanessa Priori en/of Kelly Liebens.  
Een EHBO-set is beschikbaar op het secretariaat en in alle vestigingen in de leslokalen.

Als je op de academie pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders indien je minderjarig bent. Bij dringende
gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Brandveiligheid
Wanneer het brandalarmsignaal klinkt, begint de ontruiming van de gebouwen onder de leiding van de leerkrachten. Het
is belangrijk om de instructies van de leerkracht goed op te volgen, zodat de ontruiming vlot verloopt.   
  
Enkele richtlijnen bij evacuatie:  
• verlaat het lokaal met je leerkracht;  
• blijf samen;  
• blijf kalm;  
• verlaat het gebouw langs de dichtstbijzijnde trap of uitgang;  
• keer nooit terug.  
  
In onze academie wordt minstens 1 maal per academiejaar een evacuatie- of ontruimingsoefening georganiseerd.

Roken
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten:
24u op 24u en 7 dagen op 7.

De academie controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig de leefregels.  

Beleid ten aanzien van alcohol en drugs
 Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op de academie.  
  

De regelgeving omtrent alcohol en drugs heeft betrekking op alle leerlingen. Ook derden die de academie betreden
zijn eraan onderworpen; 
Het reglement is van toepassing op de academie en in de nabije omgeving van de academie. Het geldt ook als je je
tijdens de lesuren tussen de vestigingsplaatsen verplaatst;  
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de academie geldt de algemene regel.   

De academie controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig de leefregels.

Grensoverschrijdend gedrag
De leerling zich onthoudt van iedere daad van geweld, pesterij of ongewenst seksueel gedrag.
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Voordelen

Opleidingsincentives: Vlaams Opleidingsverlof (VOV), opleidingscheques en
aanmoedigingspremie opleidingskrediet
De meeste opleidingen in het deeltijds kunstonderwijs komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. Hierop zijn
er enkele uitzonderingen. De uitzonderingen situeren zich binnen het domein Beeldende en audiovisuele kunsten.  

Klik hiertoe op http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof/erkende-opleidingen voor een actueel
overzicht. 

Fiscale aftrekbaarheid
Indien je jonger bent dan 12 jaar, kunnen jouw ouders het betaalde inschrijvingsgeld fiscaal inbrengen als kost voor
kinderopvang.  
Een attest kan worden verkregen op het secretariaat van de academie. 
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Kosten

Bijdrageregeling
INSCHRIJVINGSGELD

De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld.   

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden voor 15 september.  

Wanneer een cursist recht heeft op het verminderd tarief, moet het vereiste attest afgeleverd  worden op het
secretariaat uiterlijk 15 september. Indien u het attest niet tijdig kan afleveren dient het volledig
inschrijvingsbedrag betaald te worden.  

Bij de betaling is een duidelijke mededeling noodzakelijk met vermelding van: naam en voornaam van de cursist +
studierichting (muziek, woord, of beeldende kunst)  

  

BEELD  

leeftijd                      volledig tarief                                           verminderd tarief*  

- 18 jaar                  114 euro (materiaal inbegrepen)         81 euro (materiaal inbegrepen)  

18-24 jaar               156 euro  

+24 jaar                  350 euro                                                      156 euro  

  

Inschrijven kan vanaf 6 jaar. Leeftijd op 31 december.  

  

GELDIGE ATTESTEN VERMINDER INSCHRIJVINGSGELD  

• Lid van een gezin waar reeds een normaal tarief betaald is. In geval van twijfel is de  

samenstelling van het gezin, door de gemeente verstrekt, vereist.  

• Dezelfde cursist heeft inschrijvingsgeld betaald voor een andere studierichting aan een  

academie deeltijds kunstonderwijs.  

• Volledig werkloos – leefloon – inkomensgarantie: attest VDAB – RVA – OCMW – pensioendienst.  

• Personen met een handicap – 66% arbeidsongeschikt: attest FOD – ziekteverzekering 66%.  

• Begunstigde verhoogde kinderbijslag 66%: attest FOD – kinderbijslagfonds – federaal  

agentschap kinderbijslag.  

• Gezinsvervangend tehuis – MPI – pleeggezin: verklaring directie tehuis.  

• Erkend politiek vluchteling: attest commissariaat Generaal – inschrijving vreemdelingenregister.  

• Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds – uitpas met  

kansenstatuut.  

  

Bijkomende kosten  

• Voor de studierichting muziek, woord en beeldende kunst in de hogere graad worden de  

nodige didactische materialen apart afgerekend tijdens het academiejaar.  

  

Betalingswijze  

Via overschrijvingsformulier of met bancontact op het secretariaat (Tongeren).

Niet-regelmatige / vrije leerlingen

Onze academie kan toelaten dat niet-regelmatige leerlingen, vaak ook “vrije leerlingen” genoemd, de lessen bijwonen.
Het kan gaan om leerlingen die maar één vak volgen, of om afgestudeerden die deelnemen aan een atelier. 
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Bijdrage gelijk aan regelmatige leerlingen.

Kunst en Cultuur kan ook gevolgd worden als vrije leerlingen. Er wordt een bijdrage van 50 euro gevraagd voor de
syllabus. (exclusief uitstap)

MyTrustO
Facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.      
    
Indien een factuur niet tijdig betaald wordt, zal er een herinnering verzonden worden vanaf de 16de dag na vervaldatum
van de factuur.      
    
Wanneer ook hieraan geen gevolg gegeven wordt, zal het dossier worden overgeheveld naar MyTrustO
(gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout-www.mytrusto.be).      
  
Voor elke factuur die op haar vervaldatum niet betaald is, kan van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
schadebeding van 50 EUR aangerekend worden.      

Verminderd inschrijvingsgeld
 Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kan je beroep doen op verminderd inschrijvingsgeld. Het verminderd
inschrijvingsgeld bedraagt:

156 euro voor het schooljaar 2021-2022  als je voldoet aan één van de voorwaarden hieronder die recht geven op
verminderd inschrijvingsgeld;
81 euro voor het schooljaar 2021-2022 als je de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebt op 31 december van het
schooljaar in kwestie en voldoet aan één van de voorwaarden die recht geven op verminderd inschrijvingsgeld.

Om in aanmerking te komen voor één van beide categorieën van het verminderde inschrijvingsgeld, dien je aan
minstens één van de volgende voorwaarden te voldoen:

uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn;
verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening
en de werkloosheid;
een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid ontvangen;
voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;
begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);
in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijven;
het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Indien je ten laste bent van een persoon die aan minstens één van bovenstaande voorwaarden voldoet, kom je eveneens
in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld. 

Voor toekenning van de vermindering heb je vanaf het begin van de inschrijvingsperiode tot en met 30 september tijd om
dit recht aan te tonen. 

Indien je op het moment van jouw inschrijving recht hebt op het verminderd inschrijvingsgeld, kom je in aanmerking voor
vermindering, ongeacht of jouw situatie nog wijzigt.  

Indien je de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebt op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaal je het
verminderde inschrijvingsgeld (tweede categorie):

als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe je behoort het inschrijvingsgeld al heeft
betaald in onze of een andere academie;
voor iedere extra inschrijving in een ander domein in dezelfde of een andere academie.

 
Bewijsstukken 

(1) leeftijd
Om aan te tonen dat je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde om in aanmerking te komen voor het tarief leg je een geldig
identiteitsbewijs voor. 

36



(2) attesten / bewijsstukken

Attesten:

1. indien je uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent (of daarmee gelijkgesteld):
een attest afgeleverd door VDAB of RVA

2. indien je verplicht bent ingeschreven als werkzoekende:
een attest afgeleverd door VDAB of RVA

3. indien je een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is:
een attest afgeleverd door het OCMW

4. indien je een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangt:
een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen

5. indien je erkend bent als persoon met een handicap en een tegemoetkoming aan de FOD Sociale Zekerheid
ontvangt, leg je één van de volgende bewijsstukken voor:

een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt
door de FOD Sociale Zekerheid;
een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD
Sociale Zekerheid;
een European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse regering, De
Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

6. Indien je voor ten minste 66% ongeschikt bent, leg je één van de volgende bewijsstukken voor:
een attest van de ziekteverzekering als dat document een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van
arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;
een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met vermelding van “vermindering van het
verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de
algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.

7. Indien je begunstigde bent van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%), leg je één van de
volgende bewijsstukken voor:

een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dat het recht op een toeslag voor het kind
aantoont;
een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het attest
uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten
minste 66%. 

8. Indien je in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijft:
verklaring van de directie van de instelling waar je verblijft

9. Indien je het statuut van erkend politiek vluchteling bezit:
een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;
een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft;
een identiteitsbewijs voor vreemdelingen.

10. Indien je begunstigde bent van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming:
een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de
overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een attest dat aangeeft dat je  een leefloon van het OCMW
ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar je woont, als de gemeente de
criteria, hierboven vermeld in punten 3, 4, 7 en 10, hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.

11. Inschrijving in een bijkomende studierichting van een ander domein (voor <18j):
het inschrijvingsbewijs van de eerste inschrijving volstaat als attest

12. Vermindering voor jongeren (< 18j) uit dezelfde leefeenheid:
document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat je tot dezelfde leefeenheid behoort als een
persoon die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.

13. Voor wie ten laste is van een persoon vermeld in een van de categorieën (1) tot (10):
document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat je tot dezelfde leefeenheid behoort als een
persoon die voldoet aan de voorwaarden hierboven vermeld van (1) tot (10). 

Indien je op de dag van de inschrijving niet aan minstens één van bovenvermelde voorwaarden van punt 1 tot en met punt
10, of van punt 13, voldoet, kom je toch nog in aanmerking voor vermindering onder de voorwaarde dat je in de maand
september eraan voldoet. 

Indien je één of meerdere attesten of bewijzen wenst in te dienen teneinde vermindering te kunnen genieten, moet je
deze documenten op het secretariaat afleveren ten laatste op 30 september. De attesten kunnen zowel in schriftelijke
als in elektronische vorm voorgelegd worden. 

Indien bewijzen te laat ingediend worden, kan je geen aanspraak meer maken op enige teruggave van een gedeelte van
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het inschrijvingsgeld. 

Agodi beslist of een attest uitgereikt door een andere Belgische of buitenlandse overheidsinstantie gelijkwaardig
bevonden wordt met de hierboven vermelde attesten. 

Les volgen in twee academies
Je kan één of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde opleiding behoren in meerdere academies volgen na
schriftelijke of elektronische toestemming van de directeurs van de academies. 
Je schrijft je in de verschillende academies in en verklaart je akkoord met het academiereglement en het artistiek-
pedagogisch project van elke academie. Je  betaalt het inschrijvingsgeld in de academie waar je je het eerst aanmeldt.

Terugbetaling inschrijvingsgeld
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is mogelijk omwille van twee redenen: wegens uitschrijving uit onze academie en
wegens bijzondere omstandigheden. Let wel op de hieronder gespecifieerde termijnen!

wegens uitschrijving uit onze academie 
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld wegens uitschrijving kan enkel en ten laatste tot 30 september. 

wegens bijzondere omstandigheden 
Je kan wegens bijzondere omstandigheden de academie verzoeken tot terugbetaling van het door jou betaalde
inschrijvingsgeld en dit uiterlijk tot 30 september van het lopende schooljaar.  

De academie zal na afweging van deze bijzondere omstandigheden al dan niet overgaan tot terugbetaling. Tegen de
beslissing van de academie is geen verhaal mogelijk.

Indien bewijzen om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld te laat ingediend worden, kan men GEEN
aanspraak meer maken op enige teruggave van een gedeelte van het inschrijvingsgeld.
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Betwistingen en klachten

Algemene klachtenprocedure

Een klacht? 
Ben je niet tevreden over de werking van de academie rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van de academie? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.   
In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, familielid, burger, e.d., maar
ook als belanghebbende leerling van de academie zelf kun je dit doen.  
  

Waar kun je met een klacht terecht?  
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken academie te bezorgen en samen
naar een oplossing te zoeken.   

Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord - of gaat de klacht over het optreden van de
directeur zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep:

Algemeen Directeur: Els Willems      

Scholengroep 13 Zuid-Limburg             
Walstraat 39           
3840 Borgloon       

Tel: 012 24 24 00       
  
E-mail: melding@szl13.be     
  
Website: http://www.scholengroep13.be  

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die geboden werd door de algemeen
directeur, dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000
Brussel, telefoonnummer 1700 – gratis, elke werkdag van 9 tot 19 uur.  

De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve diensten van
het GO!. Voor klachten in verband met de academie of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of algemeen
directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via klachten@g-o.be.  

Hoe dien je een klacht in?  
Je kunt telefonisch een klacht indienen via een brief of een e-mail (melding@szl13.be). Je kunt eventueel ook een
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.  
De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding:  

1. jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
2. een bondige omschrijving van de melding (feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer);
3. de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de

scholengroep.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?  

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.  
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.  
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.   
De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
directeur of algemeen directeur heeft bereikt.   
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt
uitgesteld of ingetrokken.  
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Welke klachten worden niet behandeld?  
Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden:  

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;  
een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden;  
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdictioneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State);  
een beroepschrift tegen een beslissing van de evaluatiecommissie;  
een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);  
een kennelijk ongegronde klacht;  
een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;  
een anonieme klacht;  
een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.  

  
Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.  
  

Specifieke procedures  
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie of
commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.  

Voor beroepschriften tegen een attestering, het niet toekennen van een getuigschrift of een definitieve uitsluiting zijn
er specifieke administratieve procedures uitgewerkt. Deze procedures vind je in het academiereglement en moet je
nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures
kan men wel indienen bij de directeur van de academie of bij de algemeen directeur van de scholengroep (bv. te lange
behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).  

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan je indienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat academies zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten
houden (o.a. beheersing onderwijskosten, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten,
reclame en sponsoring, …). Meer informatie vind je via deze website.

Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vind je via deze link.  

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie
Als leerling heb je al jd het recht om je verbeterde schri elijke kopieën en de opgaven van toetsen, proeven en examens
in te kijken.

bezwaar
De beslissing van de delibererende klassenraad om een oriënteringsa est B of C toe te kennen, kan door je ouders
worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen niet
meegerekend) volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt, kunnen je ouders een persoonlijk gesprek aanvragen
met de directeur of zijn afgevaardigde om hun bezwaren kenbaar te maken.

Het overleg zelf vindt plaats binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen
en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop het is aangevraagd. De datum van het gesprek
wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders.

Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en wordt uitgelegd waarom de beslissing genomen werd. Van
dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Na het gesprek zijn de volgende scenario’s mogelijk:
Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.
De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen.

De klassenraad kan, nadat al dan niet aan de leerling bijkomende proeven of opdrachten werden opgelegd,
beslissen om het oorspronkelijke evalua eresultaat te beves gen of door een ander evalua eresultaat te
vervangen.

De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

Je ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief.
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Het gaat ofwel om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel om de herziene beslissing van de klassenraad.
Als je ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum, beschouwen we de beslissing als ontvangen
en begint de beroepstermijn te lopen.

beroep
Tegen eindbeslissingen over leerlingenevaluatie die worden betwist, kunnen je ouders in beroep gaan.

Je ouders kunnen schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en
mo vering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen na
het in ontvangst nemen van de beslissing. In deze termijn worden zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire
feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend. Het beroep kan ingesteld worden ofwel tegen de
oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel tegen de herziene beslissing van de klassenraad.

Belangrijk: de beroepsprocedure kan pas worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op
overleg met de directeur of zijn afgevaardigde, zoals hierboven beschreven.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Die bestaat uit interne leden en externe leden. De voorzi er
van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

beslissing van de beroepscommissie
De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:

de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;
de beves ging van het oorspronkelijk evalua eresultaat, na al dan niet bijkomende toetsen, examens of andere
opdrachten te hebben opgelegd;
de vervanging door een ander evalua eresultaat, eventueel nadat de beroepscommissie bijkomende toetsen,
examens of andere opdrachten heeft opgelegd.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders. De beroepscommissie zal binnen de 14 dagen zetelen. Ouders kunnen dan
hun hoorrecht uitoefenen.

Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht hetzij uiterlijk op 15
september, hetzij – maar uitsluitend voor een opleiding die op 31 januari eindigt – uiterlijk op 15 maart daaropvolgend
met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten).

Zolang de beroepsprocedure loopt, heb je het recht om verder onderwijs in de school te volgen alsof er geen nadelige
beslissing was genomen.

Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
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Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan enkel tegen defini eve uitslui ng als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.

opstarten van het beroep

Je ouders moeten het beroep schri elijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp
van beroep en mo vering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen
(zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de
schri elijke kennisgeving van de defini eve uitslui ng. Je ouders doen dit het best via een aangetekende zending; op die
manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten.

beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de
algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.

Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort jou en je ouders. 
Meer info: Algemeen Directeur: Els Willems     
Scholengroep 13 Zuid-Limburg              
Walstraat 39            
3840 Borgloon        
Tel: 012 24 24 00 

De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de defini eve uitslui ng
heeft/hebben gegeven, horen.

De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:
de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;
de bevestiging van de definitieve uitsluiting;
de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan je ouders ter kennis gebracht uiterlijk
21 kalenderdagen - vakan eperiodes niet meegerekend - nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan
een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).

Binnen het GO! is er geen verder beroep tegen de in beroep genomen beslissing meer mogelijk.
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Verzekeringen

Schoolverzekering
Aan het runnen van een school zijn aansprakelijkheidsrisico’s verbonden. Door verzekeringen af te sluiten, probeert onze
school die risico’s in te perken.

De volgende specifieke verzekeringen spelen hierbij een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de
school.

https://drive.google.com/open?id=1KK8iAFWbAnsXJivI-irSSowBt2_sRGMu
https://drive.google.com/open?id=1erz75MOa7b6FsJMLNG1tXDZ78ye1nYJt
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Leefregels

Ordemaatregelen
Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de school hindert of geregeld te laat komt,
zullen wij je aanzetten tot aangepast gedrag.

Zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen je een maatregel opleggen. Wij
brengen je ouders hiervan op de hoogte. Onder meer de volgende ordemaatregelen kunnen worden genomen:

een vermaning;
een schriftelijke straftaak;
een jdelijke verwijdering uit de les of studie tot het einde van de les of studie voor maximum één lesdag.
Ondertussen krijg je een straf of een taak; 
een strafstudie buiten de lesuren;
…

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur, eventueel na advies van de begeleidende klassenraad, met jou
een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de
gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Je ouders worden hierover geïnformeerd. Het contract hee  een beperkte
duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

Bewarende maatregel: preventieve schorsing
Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je tijdelijk of definitief uit de school te verwijderen,
kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten.

Deze preven eve schorsing geldt maximaal en opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur kan beslissen om deze
periode eenmaal met en opeenvolgende lesdagen te verlengen indien het tuchtonderzoek niet binnen deze periode kan
worden afgerond. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan je ouders ter kennis gebracht.

De leerling is verplicht is om jdens de preven eve schorsing aanwezig te zijn op school; als de ouders om opvang vragen
en de school acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.

Tuchtmaatregelen
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Tuchtmaatregelen
De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen bij zeer erns ge overtredingen, meer bepaald als
je door je gedrag een gevaar of erns ge belemmering vormt voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of als je
door je agressieve houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van anderen in gevaar brengt. Dit geldt
zowel in onze school als op de plaats waar je eventueel stage loopt. Het kan dan onder meer gaan over overtredingen
zoals opze elijk slagen en verwondingen toebrengen, opze elijk essen ële veiligheidsregels overtreden, opze elijk en
blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen, e.d.

Onze school hanteert het principe dat een minder ingrijpende maatregel voorafgaat aan een meer ingrijpende maatregel
als de minder ingrijpende maatregel dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.

Mogelijke maatregelen zijn:
Tijdelijke uitslui ng uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een maximale duur van vij ien
opeenvolgende lesdagen. 

Tijdens deze jdelijke uitslui ng word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders erom verzoeken dat wij je toch
op school houden en wij op dat verzoek ingaan. Als wij je toch op school houden, word je verplicht tot een
vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.
Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken
maken.
Afwezigheden wegens jdelijke uitslui ng als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewe gd
beschouwd.

Een definitieve uitsluiting uit de school
De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad,
waarin ook het CLB vertegenwoordigd is.  
Een defini eve uitslui ng gaat in hetzij onmiddellijk na de schri elijke kennisgeving, hetzij op 31 augustus
van het lopende schooljaar.
Als je in de loop van het schooljaar defini ef wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je
inschrijving in een andere school. Je uitslui ng op zich doet geen a reuk aan je statuut als regelma ge
leerling. Samen met het begeleidende C LB zullen wij je ac ef helpen zoeken naar een andere school waarbij
we maximaal rekening houden met de keuze voor hetzelfde onderwijsnet, dezelfde opleiding en de
bereikbaarheid. 
Als je manifeste onwil toont om in te gaan op het aanbod om van school te veranderen, kan de school je
uitschrijven.
Ben je niet meer leerplich g en word je defini ef uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de

ende lesdag volgend op de dag dat de defini eve uitslui ng ingaat. Ingeval een beroepsprocedure loopt,
dan kan de school je pas uitschrijven nadat deze procedure is afgerond.
Als je uit de academie uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar, en je wenst je opnieuw in te schrijven in de academie , kun je geweigerd worden.
Dit geldt ook voor de school of scholen waarmee onze school samenwerkt, voor zover de controversiële
handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.

Principes bij tuchtmaatregelen
Wanneer de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel neemt, gelden de volgende regels:

De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan je ouders ter kennis gebracht.
Samen met je ouders word je, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, vooraf uitgenodigd voor een
gesprek over de problemen.
De beslissing wordt schri elijk gemo veerd. Er wordt aangegeven waarom je gedrag werkelijk een gevaar vormt
voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te
verwezenlijken. Bij defini eve uitslui ng wordt schri elijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met
overeenkomstige procedure.
Je ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schri elijk op de hoogte gebracht van de genomen
beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
Je ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht om het tuchtdossier in te kijken. In dit tuchtdossier wordt het
advies van de klassenraad opgenomen.
De tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.
Je uitsluiting heeft geen invloed op je eventuele lidmaatschap in de leerlingenraad of de schoolraad.
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Bijlagen

Akkoordverklaring academiereglement, artistiek-pedagogisch project en het PPGO!
VIA DKO3

Ondergetekenden (naam ouder(s))

____________________________________________

____________________________________________     

en (naam van de leerling(e)),

____________________________________________

uit klas _____________________________________ 

van school ___________________________________

Beves gen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2017-2018 en het pedagogisch project via elektronische
drager ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

te __________________________________________

op datum___________________________________

Handtekening(en)

De leerling(e)

__________________________________

De ouder(s)

____________________________________

____________________________________
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Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
VIA DKO3

Beste ouder(s)

Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt jdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er
onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming.

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar
gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

met vriendelijke groeten
Noben Véronique
directeur

Toestemming om beeldmateriaal te maken

Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren

Ik geef hierbij toestemming aan de school om jdens het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 september beelden/foto’s van
………………………………………….........................(naam van de leerling(e)) te maken.

Datum

_________________________________

Handtekening ouder

_________________________________

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

Ik geef hierbij toestemming aan de school om jdens het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 september beelden/foto’s van
………………………………………….........................(naam van de leerling(e)) te publiceren.

Datum

_________________________________
  
Handtekening ouder

_________________________________
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Doktersattest 'toezicht op inname medicatie'
Beste ouder(s)

In het kader van het medica ebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening ervan. Omdat het
toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen wij hierover de volgende afspraken te maken:

Vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school.
Het toezicht houden op de inname van medica e door het schoolpersoneel kan enkel met a est van de
behandelende arts.
Het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct mogelijk uit te voeren.  
Het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de nevenwerkingen die de
leerling ondervindt.
Een leerling die zelfstandig medica e inneemt doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Als de leerling onzorgvuldig
omspringt met deze medica e (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt dit onder het sanc ebeleid
van de school.

met vriendelijke groet

de directeur

Attest van de behandelende arts

Naam van de leerling(e):_____________________________________

Naam en vorm van de medicatie:_____________________________________

                    _____________________________________

                            _____________________________________

Dosis:_____________________________________

Wijze van inname:_____________________________________

Tijdstip van inname:_____________________________________

Periode van inname: van _____________ tot_____________

Bewaringswijze van het geneesmiddel:_____________________________________

Datum:_____________________________________

Stempel en handtekening arts:

 

Akkoord van de ouder(s) met de afspraken (in overleg met de leerling):

Handtekening en naam ouder(s)
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