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INFOBROCHURE VIBO SINT-BARBARA OV2 EN OV3



WELKOM OP ONZE SCHOOL

De begeleiding richt zich eerst en vooral op persoonsontwikkeling, op het welzijn van onze jongeren. Ze
worden begeleid op hun weg naar zelfstandigheid en volwassenheid.
Vervolgens richt de begeleiding zich op arbeidsbekwaamheid: het aanleren van beroepsspecifieke
vaardigheden en competenties en werken aan de nodige arbeidsattitudes zodat er een naadloze
overgang kan zijn tussen schoolloopbaan en arbeidsloopbaan of eventuele vervolgstudies. 
We leren hen ook samenleven met anderen zodat zij respect leren opbrengen en rekening leren houden
met elkaar. 
Tenslotte zetten we maximaal in om onze jongeren te versterken in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Allereerst heten we je graag van harte welkom op onze school!  

In onze school voor buitengewoon onderwijs willen we zorgen voor ‘buitengewoon goed’ onderwijs. Een
warme school, met aandacht voor duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur, waar jongeren hun talenten
optimaal kunnen ontplooien. 

We willen maximaal tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van onze jongeren en hun specifieke
zorgvraag. We begeleiden onze jongeren in hun groei naar volwassenheid zodat zij, aansluitend bij hun
persoonlijke mogelijkheden, maximaal kunnen participeren aan de diverse domeinen binnen de samenleving.
Het finale doel is maximale integratie en inclusie in de maatschappij.

We hechten veel belang aan een open en duidelijke communicatie met alle betrokkenen. Ouders (en bij
uitbreiding het netwerk van familie, vrienden, hulpverlening, opvoeders…) zijn belangrijke partners in het
onderwijsleerproces. De school werkt ook actief mee om rond leerlingen met extra zorgvragen netwerken van
hulpverlening te creëren. Het CLB is hierin een belangrijke partner. 

Om dit mogelijk te maken is er een gemotiveerd leerkrachtenteam, een team van paramedici en een
begeleidingsteam die onze jongeren dagdagelijks begeleiden in hun schoolloopbaan. 
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ONDERWIJS OP MAAT VAN ELKE LEERLING
Wij komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van jongeren die, door hun specifieke ondersteuningsnoden en
onderwijsbehoeften, nood hebben aan een specifieke onderwijssetting om hun talenten te ontplooien.

BREED GEDRAGEN ZORGBELEID STRUCTUUR EN VOORSPELBAARHEID

ONDERSTEUNING OP MAAT HULPMIDDELEN

Zorg en begeleiding op maat van elke leerling. Duidelijkheid voor elke leerling.

Aanpak afhankelijk van de sterktes en
groeipunten van de leerling.

Zelfstandig waar kan, hulp waar nodig.



STUDIEAANBOD OV2
Opleidingsvorm 2 biedt onderwijs aan jongeren met een CLB-verslag OV2: type 2, 3, 4, of 9. 

Binnen opleidingsvorm 2 genieten jongeren van een brede, algemene sociale vorming (ASV) en een beroepsgerichte vorming (BGV)
met het oog op integratie in het beschermd arbeidsmilieu. 
Doelstelling is het verhogen van het maatschappelijk functioneren, het bevorderen van zelfredzaamheid en het bekomen van
tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. 
We vertrekken altijd vanuit de talenten van de jongere met maximaal respect voor zijn/haar mogelijkheden en streven naar maximale
integratie, inclusie en participatie op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 
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Opleidingsvorm 2 bestaat uit twee fasen (fase 1 en fase 2). Elke fase
bestaat uit +/- 4 leerjaren. Na fase 2 is er de mogelijkheid om een
vervolgtraject te doorlopen (VOLA). 

Bij de start van de schoolloopbaan heeft de jongere de keuze tussen twee
basisopties: 
Traject 1: het gewicht van de beroepsgerichte vakken ligt bij de vakken
keukentechnieken, onderhoudstechnieken en basisvaardigheden
Traject 2: het gewicht van de beroepsgerichte vakken ligt bij het vak harde
materialen (werken met hout, metaal, plexiglas, kunststoffen…)



 TRAJECT 1  TRAJECT 2  

ASV (15 lesuren) 
Algemene sociale

vorming

Creatieve activiteiten 
GASV
Godsdienst 
Lichamelijke opvoeding

2
9
2
2

Creatieve activiteiten 
GASV
Godsdienst 
Lichamelijke opvoeding

2
9
2
2

BGV (17 lesuren)
Beroepsgerichte

vorming

Basisvaardigheden
Harde materialen 
Keukentechnieken 
Onderhoudstechnieken

6/3
4/4
5/9
2/1

Basisvaardigheden
Harde materialen 
Keukentechnieken 
Onderhoudstechnieken

2
11
3
1

LESSENTABEL OV2 FASE 1

het bevorderen van sociale vaardigheden
het verwerven van functionele kennis 
het aanleren van specifieke arbeidsgerichte vaardigheden

Tijdens de eerste 4 schooljaren ligt de nadruk op;

Het leren beheersen van deze basisvaardigheden staat centraal. We trachten dit te bereiken door het aanreiken van
verschillende individuele opdrachten of werkstukken waarin jongeren de kans krijgen, steeds op hun eigen tempo, deze
handelingen in te oefenen. De arbeidsgerichte vaardigheden worden herhaaldelijk aangeboden met het oog op automatisering. 
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LESSENTABEL OV2 FASE 2
Na een positieve evaluatie van het beheersingsniveau van de aangeleerde technische vaardigheden, attitudes en kennis
schakelen de jongeren over naar fase 2.  
Tijdens deze fase worden de jongeren voorbereid op tewerkstelling in het beschermd arbeidsmilieu. Tijdens de BGV-lessen
wordt er vooral seriewerk, repetitief werk aangeboden met het oog op een naadloze overgang van school naar tewerkstelling.
Onze jongeren gaan tijdens deze fase ook op leerlingenstage in groep (LSG) en op individuele stage in een maatwerkbedrijf.
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 TRAJECT 1  TRAJECT 2  

ASV (12 lesuren) 
Algemene sociale

vorming

Creatieve activiteiten
GASV
Godsdienst 
Lichamelijke opvoeding

2
6
2
2

GASV
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding

7
2
3

BGV (20 lesuren)
Beroepsgerichte

vorming

Arbeidstraining hard
Arbeidstraning zacht
Arbeidstrraining keukentechnieken
Industriële onderhoudstechnieken
Leerlingenstage in groep

2/2
12/8
3/3
3/3
0/4

Arbeidstraining hard
Arbeidstraining zacht
Arbeidstraining keukentechnieken
Leerlingenstage in groep

14/10
4/4
2/2
0/4

De focus in fase 2 ligt op de transfer naar tewerkstelling (in een maatwerkbedrijf of indien haalbaar in het normaal economisch
circuit). Op het einde van het traject gaat de school, samen met de jongere en zijn netwerk, actief op zoek naar een werkplek.
Indien betaalde tewerkstelling niet haalbaar blijkt, wordt er gekeken richting begeleid werken, een dagcentrum,
vrijwilligerswerk… 
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STUDIEAANBOD OV3
Opleidingsvorm 3 biedt onderwijs aan jongeren met een CLB-verslag OV3: type BA, 3, 4 of 9. 
 
Binnen opleidingsvorm 3 genieten jongeren van een brede, algemene sociale vorming (ASV) en een beroepsgerichte vorming
(BGV). Het doel is maximale integratie, inclusie en participatie in de maatschappij, het verhogen van het maatschappelijk
functioneren om tewerkstelling in het normaal economisch circuit mogelijk te maken. De jongeren worden begeleid op hun weg
naar zelfstandigheid en het ontwikkelen van hun beroepscompetenties. We vertrekken altijd vanuit de talenten van de jongeren
met een maximaal respect voor hun mogelijkheden.
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OBSERVATIEJAAR

Combi: Horeca, Hout en Metaal
Combi: Horeca, Logistiek Onderhoud en Organisatie en Logistiek
Op maat: wanneer jongeren interesse hebben in een brede basisopleiding die buiten de bestaande combinaties valt (bv.
Hout en Logistiek Onderhoud) wordt er een traject op maat opgesteld. 

Jongeren starten in het observatiejaar. Tijdens dit eerste schooljaar krijgen ze de kans om kennis te maken met
verschillende beroepsopleidingen en te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

Bij de start van het schooljaar maken ze een keuze tussen twee verschillende combinaties van brede basisopleidingen:
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In het observatiejaar krijgen de jongeren een initiatie in de verschillende beroepsopleidingen,
deze komen allen gelijkwaardig aan bod. Op deze manier kunnen jongeren kennismaken,
proeven van de verschillende opleidingen en worden ze voorbereid om op het einde van het
schooljaar een gerichte en gefundeerde studiekeuze voor een brede basisopleiding te maken. 

Jongeren maken in het observatiejaar kennis met het vak FLEX. De lesinhouden van FLEX
worden aangepast aan de groep en/of het individu en kunnen variëren naargelang de
behoeften. De lesinhouden worden bepaald adhv de interesses, zorgvragen, noden en
groeikansen van de jongeren. Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van
elke leerling. De nadruk ligt op sociale vaardigheidstraining, sociale mediatraining,
assertiviteitstraining, aandacht voor het versterken van groepsdynamiek en het stimuleren
van een positief zelfbeeld... 



LESSENTABEL OBSERVATIEJAAR

 

TRAJECT 1
Horeca
Hout
Metaal

 

TRAJECT 2
Horeca
Logistiek Onderhoud
Organisatie en Logistiek

 

ASV (14 lesuren) 
Algemene sociale

vorming

Artistieke vorming
GASV
Godsdienst 
Lichamelijke opvoeding

2
7
2
3

Artistieke vorming
GASV
Godsdienst 
Lichamelijke opvoeding

2
7
2
3

BGV (15 lesuren)
Beroepsgerichte

vorming

Hout 
Horeca
Metaal

5
5
5

Horeca
Logistiek Onderhoud
Organisatie en Logistiek

5
5
5

FLEX (3 lesuren)
Op maat

FLEX 3 FLEX 3

Op het einde van het observatiejaar maakt de jongere een studiekeuze, hij kiest voor één brede basisopleiding. 
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OPLEIDINGSFASE EN KWALIFICATIEFASE
Jongeren volgen tijdens de opleidingsfase een brede basisopleiding om nadien een vakgerichte en specifieke keuze te
maken (= kwalificatiefase). De opleidingsfase en de kwalificatiefase duren telkens twee schooljaren, waarbij een brede
waaier aan technische vaardigheden wordt aangeleerd en getraind. 

Overzicht van de brede basisopleidingen (opleidingsfase) en de studiemogelijkheden in de kwalificatiefase: 
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OPLEIDINGSFASE
= brede basisopleiding

KWALIFICATIEFASE  (+ INTEGRATIEFASE)

BASIS HORECA
Keukenmedewerker
Medewerker kamerdienst 
Medewerker spoelkeuken

BASIS HOUT
Medewerker hout 
Paletten- en krattenmaker

BASIS LOGISTIEK ONDERHOUD
Logistiek assistent in de zorg
Schoonmaker

BASIS METAAL Hoeknaadlasser

BASIS ORGANISATIE EN LOGISTIEK
Winkelmedewerker
Verpakker

*de opleidingen in het vet worden momenteel aangeboden (niet-gemoderniseerd).



LESSENTABEL OPLEIDINGSFASE

ASV (14 lesuren) 
Algemene sociale vorming

Artistieke vorming
GASV algemeen
GASV techniek
Godsdienst 
Lichamelijke opvoeding

2
5
3
2
2

BGV (18 lesuren)
Beroepsgerichte vorming

Afhankelijk van de studiekeuze: 
Basis Horeca
Basis Hout
Basis Logistiek onderhoud
Basis Metaal
Basis Organisatie en logistiek

18
18
18
18
18
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Na het afronden van een eerste opleiding, kunnen jongeren binnen één
schooljaar een extra getuigschrift behalen.



BASIS HORECA

keukenmedewerker
medewerker spoelkeuken
medewerker kamerdienst

Basis Horeca bereidt jongeren voor op het uitvoeren (in teamverband) van verschillende opdrachten in een keukensetting.

Jongeren krijgen praktijkles in gespecialiseerde keukens met industriële machines (steamer, braadslede, friteuse,
afwasmachine…) en gasvuren. 
Tijdens de brede basisopleiding komen alle specifieke onderdelen van de opleiding aan bod: het aanleren van
ondersteunende taken in een keukensetting, de verschillende keukentechnieken (snijtechnieken, baktechnieken...), het
werken met specifieke keukengereedschappen en -materialen, het uitvoeren van de onderhoudstechnieken van verschillende
soorten keukens en leefruimtes, persoonlijke hygiëne en HACCP... 

Na de opleidingsfase kan de jongere kiezen voor volgende specifieke opleidingen tijdens de kwalificatiefase:
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BASIS HOUT

medewerker hout
paletten- en krattenmaker

Binnen de opleiding basis hout wordt een uitgebreid gamma aan inhouden aangeboden zoals bijvoorbeeld: werken met
handgereedschap en machines, algemene houtbewerking, plaatbewerking, algemeen binnenschrijnwerk en
buitenschrijnwerk…
Tijdens de opleidingsfase wordt ingezet op het verwerven van de vakspecifieke basisvaardigheden, correct gebruik van
handmachines, kennismaken met de materialen... Ook het gebruik van zwaardere machines wordt later in de opleidingsfase
onder begeleiding van de leerkracht geïntroduceerd. Veel aandacht gaat uit naar veiligheid en het correct gebruiken van de
machines 

Binnen onze school kan de jongere kiezen voor de volgende afstudeerrichtingen: 
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BASIS LOGISTIEK ONDERHOUD
De opleiding basis Logistiek Onderhoud bereidt jongeren voor op logistieke, onderhouds- en ondersteunende taken in de
zorgsector. 

Binnen deze basisopleiding komen verschillende aspecten hiervan aan bod: het aanleren van de basis onderhoudstechnieken
(zowel huishoudelijke als industriële technieken), het inoefenen van sociale en communicatieve vaardigheden, het bereiden van
eenvoudige maaltijden, het correct omgaan met zorgvragers (zowel ouderen als kinderen) alsook de basis logistieke en
ondersteunende taken correct leren uitvoeren zijn belangrijke aspecten van de opleiding. 

In de kwalificatiefase kunnen de jongeren volgende studierichtingen kiezen: logistiek assistent in de zorg of schoonmaker.
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BASIS METAAL
In de opleiding basis Metaal krijgen de jongeren een gevarieerd aanbod met betrekking tot het uitvoeren van
hoeknaadlassen, het samenstellen van onderdelen, het uitvoeren van plaatbewerking en het monteren van sanitaire en
verwarmingsinstallaties. 

Na de opleidingsfase basis metaal zijn verschillende vervolgopleidingen mogelijk. Binnen onze school bieden we in de
kwalificatiefase enkel de vervolgopleiding hoeknaadlasser aan. Binnen de brede basisopleiding van de opleidingsfase zullen
dan ook de verschillende lasprocessen aan bod komen. Veiligheid neemt steeds een belangrijke plaats in binnen de
opleiding.
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BASIS ORGANISATIE EN LOGISTIEK

De basisopleiding Organisatie en Logistiek laat jongeren kennismaken met het uitvoeren van logistieke taken binnen een magazijn
en winkel. 
Er wordt aan jongeren geleerd om ondersteunende administratieve taken op zich te nemen, om personen te informeren of door te
verwijzen, om goederen te ontvangen, te ordenen, te controleren en te bevoorraden, om pakketten samen te stellen, om producten
te verpakken en om goederen te verplaatsen of te laden/lossen aan de hand van interne transportmiddelen. 

Na de brede basisopleiding kiezen jongeren tussen volgende afstudeerrichtingen: winkelmedewerker en verpakker.
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STUDIEAANBOD OV4
Opleidingsvorm 4 biedt onderwijs aan jongeren met een CLB-verslag OV4 (type 3 of 9) en richt zich tot jongeren die normaal
begaafd zijn, maar omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. Onze school
en het Spectrumcollege slaan de handen in elkaar om onderwijs te organiseren en begeleiding op maat te bieden voor jongeren
met deze specifieke zorgvraag.

Voor de specifieke afspraken en organisatie van opleidingsvorm 4 verwijzen we graag naar de infobrochure OV4. 
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ZORG OP MAAT

Om diverse redenen is het voor sommige jongeren moeilijk tot onmogelijk om één van bovenstaande
opleidingen met succes te doorlopen. Om deze jongeren maximale kansen tot zelfontplooiing te bieden
worden er trajecten op maat opgesteld. Ze worden steeds bepaald door de klassenraad met inspraak
van de jongere, het begeleidingsteam, de ouders, het netwerk… Ook hier is het uitgangspunt: de jongere
staat centraal. 

Deze flexibele leertrajecten kunnen verschillende vormen aannemen. Enkele voorbeelden: de jongere
volgt een deeltijds traject op school in combinatie met TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis), stagedagen
op een leerwerkplek, een zorgboer, NKG (project Nieuwe Kansen Geven), rustmomenten op het internaat
of thuis, lessen volgen binnen een andere opleiding… 
Soms heeft een jongere meer tijd nodig om een opleiding te doorlopen, een spreiding van de opleiding of
een verlenging van een traject behoort ook tot de mogelijkheden. 

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN  

INFOBROCHURE VIBO SINT-BARBARA OV2 EN OV3  17



ZORG OP MAAT

Er staat een gemotiveerd en gespecialiseerd leerkrachtenteam klaar om onze jongeren elke dag een goede opleiding en
begeleiding te bieden. Het eerste aanspreekpunt is de klastitularis(sen), jongeren kunnen hier steeds terecht met hun zorgen,
problemen en vragen. Samen met het begeleidingsteam zijn zij ook de eerste contactpersonen voor de ouders. De titularis is de
spilfiguur als het gaat om zorg. Deze persoon staat in principe het dichtst bij de leerlingen en kent zijn leerlingen vaak het best.
Wanneer er zorgen zijn rond een bepaalde leerling, omtrent enkele leerlingen of de hele klasgroep, onderneemt de titularis actie.

Tijdens de klassenraad (alle leerkrachten van een klasgroep) wordt het individueel traject van elke jongere besproken. Dit wordt
weergegeven in het individueel handelingsplan. Zowel de leervoortgang (vakinhoudelijk) als de sociaal-emotionele ontwikkeling
komen aan bod. De klassenraad formuleert strategieën om jongeren maximale kansen te bieden en zo tot leren en
zelfontplooiing te komen. 

LEERKRACHTENTEAM 

PARAMEDICI (CO-TEACHERS)
Het paramedisch team bestaat voornamelijk uit logopedisten en ergotherapeuten. Zij worden gericht ingezet ter ondersteuning
van een klasgroep (als co-teacher) of zij nemen individuele begeleidingen op zich (sociale vaardigheidstraining,
assertiviteitstrainingen, logopedische begeleiding…). 

De ergotherapeuten leggen de focus op het leren organiseren en uitvoeren van dagdagelijkse zelfredzaamheidsactiviteiten of
arbeidsgerelateerde motorische handelingen en kunnen ingeschakeld worden indien er op de klassenraad een
ondersteuningsnood bij een leerling vastgesteld wordt. De logopedisten gaan in het begin van het schooljaar na welke leerlingen
taal- en/of spreekmoeilijkheden of een tekort aan algemene woordenschat hebben. De leerlingen die er nood aan hebben,
worden een aantal keer per week uit de klas gehaald om individueel op deze ondersteuningsnood in te spelen. 
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ZORG OP MAAT

Onze school beschikt over een multidisciplinair pedagogisch team (= psycholoog, orthopedagoog,
kinesist, ergotherapeut…) dat een belangrijke rol speelt binnen het zorgbeleid van de school. 

Wanneer jongeren kampen met bijzondere zorgvragen of ondersteuningsnoden komt het
begeleidingsteam in beeld. Zij hebben bijzondere aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling.
Wanneer er problemen zijn in de klascontext en/of thuiscontext kunnen jongeren steeds terecht bij hun
leerlingbegeleider. De acties van de leerlingbegeleiding zijn enerzijds gericht op het sociaal-emotioneel
welzijn van de leerling, anderzijds op een vlotte schoolcarrière. Als verhoogde zorg optreedt, zal het
begeleidingsteam contact opnemen met ouders. We verwachten dat de leerling en de ouders steeds
ingaan op de aangeboden overlegmomenten en voorgestelde begeleidingen en hulpverlening door het
begeleidingsteam. Zij zijn ook de contactpersoon tussen de jongere, de ouders en externe hulpverlening
(CLB, MFC, jeugdconsulent, thuisbegeleiding…). 

De school beschikt over twee begeleidingslokalen. Deze worden permanent bemand door een
paramedicus of leerlingbegeleider. Wanneer jongeren het moeilijk hebben in de klascontext, een
rustmoment nodig hebben, met zorgen zitten… kunnen ze terecht in de begeleidingslokalen. Hier worden
aangepaste opdrachten voorzien alsook is er ruimte om met de begeleider in gesprek te gaan om samen
tot een oplossing te komen voor een specifiek probleem. 

BEGELEIDINGSTEAM  04
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NETWERK

Informatieve vergaderingen     
September: infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen
September: infoavond over stages OV2 (fase 2)
Oktober: infoavond over de voorzieningen OV2
Maart: infovergadering rond de stages van het 4de jaar OV3
Mei: infoavond voor de schoolverlaters van het 5de jaar OV3
Juni: infoavond rond de studiekeuze van de jongeren van het observatiejaar en het tweede jaar van de opleidingsfase OV3

Oudercontacten 
November-december: oudercontacten of een huisbezoek op maat (door de klastitularissen)
Januari: algemeen oudercontact (rapportbespreking)
Mei: stagebesprekingen 4de en 5de jaar 
Juni: algemeen oudercontact (rapportbespreking)

De school ziet de ouders als belangrijke partners binnen het schools traject en streven naar een open en duidelijke communicatie. We
organiseren meerdere keren per schooljaar contactmomenten voor ouders; 

Ouders worden telefonisch geïnformeerd bij afwezigheden of bij 4x te laat komen van hun zoon/dochter op school en bij strafstudie. 

OUDERS
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CLB

het leren en studeren 
de schoolloopbaan
de preventieve gezondheidszorg
de socio-emotionele ontwikkeling

regelmatig een medisch onderzoek uit te voeren. De leerlingen gaan om de twee jaar op medisch onderzoek, waarvan de resultaten bezorgd worden aan de ouders.
medewerking te verlenen aan programma’s inzake gezondheidszorg.

onderzoek van leerlingen (individueel of in groep)
gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen
informatievergaderingen
deelname aan klassenraden
huisbezoeken

Als school werken we samen met het Vrij CLB West-Limburg. Ouders en leerlingen kunnen zelfstandig beroep doen op deze
dienstverlening, die volledig gratis is. Het CLB is er voor iedereen die op zoek is naar informatie en begeleiding van
leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolverlaters, afgestudeerden… 

Het CLB kan de leerlingen op vier domeinen begeleiden:

Het CLB vervult de taken op gezondheidsvlak door:

Het CLB vervult alle andere taken:

Het oudercomité wil op een positieve en verbindende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle jongeren op
school. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert activiteiten voor de ouders en ondersteunt allerlei
activiteiten op school. Ons oudercomité vergadert regelmatig in de school. Goede ideeën en helpende handen zijn steeds welkom,
geïnteresseerden mogen zich melden bij de directie. 

OUDERCOMITÉ



An Banken (directeur Vrij CLB West-Limburg)
Kathleen Van Looy (schoolarts)
Jennifer Kessen (onthaalmedewerker OV2/OV3: eerste aanspreekpunt wanneer het CLB betrokken wordt in een
begeleidingstraject)
Laura Bogaerts (trajectmedewerker)
Indra Maegerman (trajectmedewerker)
Leen Cuppens (trajectmedewerker)
Karen Mullens (trajectmedewerker)
Lien Loenders (trajectmedewerker)

op het centrum: alle werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u (woe en vrij) en 13u00-17u00 (op di en don) of op
afspraak 
in de school: op oudercontacten (op vraag) of op afspraak
via mail: beringen@vrijclblimburg.be

De CLB-begeleiders waar we mee samenwerken zijn:

Als ouders niet akkoord gaan met de keuze van de CLB-medewerkers van hun kind dan dienen ze verzet aan te tekenen per
aangetekend schrijven aan de school, uiterlijk op 15 september.

Contactgegevens
Vrij CLB West-Limburg 
Sint-Catharinastraat 8 3580 Beringen
011/45 63 10

Te bereiken:
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Onze school werkt onder andere samen met het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Ferdinand te Lummen. Dit MFC biedt
verschillende mogelijkheden tot ondersteuning aan in de vorm van een internaat, mobiele en ambulante begeleiding. 
In het internaat kunnen jongeren terecht die een erkenning hebben van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap). Er zijn campussen in Lummen en Leopoldsburg. Mobiele begeleiding houdt in dat iemand aan huis komt
ondersteunen bij opvoedingsproblemen. Verder is er nog ambulante begeleiding waarbij de leerling na schooltijd naar MFC
Sint-Ferdinand gaat en deelneemt aan activiteiten. De leerling blijft dan niet slapen en gaat ’s avonds terug naar huis. 

Contactgegevens
O.C. Sint-Ferdinand
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
013/53 06 00

O.C. SINT-FERDINAND (LUMMEN)
NETWERK

NKG
Project NKG (Nieuwe Kansen Geven) in
samenwerking met BuSO scholen Limburg.
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Jongerenwelzijnsinitiatieven en hulpverleningsinitiatieven: multifunctionele centra (MFC's), thuisbegeleidingsdiensten,
internaten, centra voor kinderpsychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, observatie- en behandelingscentra,
OCMW's, dienst ondersteuningsplan, dagcentra…
VDAB – GTB 
Stad Beringen
Maatwerkbedrijven en verscheidene bedrijven in het normaal economisch circuit 
De school heeft samen met de andere secundaire scholen een veiligheidsprotocol afgesloten met de politie uit de zone
Beringen/Ham/Tessenderlo. De school werkt op die manier nauw samen met de politie om allerhande problemen te
voorkomen.
…

Als school werken we nauw samen met allerhande partners om de totale ontwikkeling van alle jongeren zo goed mogelijk te
ondersteunen. 

EXTERNE PARTNERS
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In het begin van het schooljaar worden verschillende initiatieven georganiseerd om de jongeren in hun eerste jaar op school
vertrouwd te maken met hun nieuwe leer- en leefomgeving. 
Tijdens de onthaaldagen leren ze aan de hand van kennismakingsspelen elkaar en hun nieuwe leerkrachten kennen. Ze leren
hun weg vinden in het dagverloop, het schoolreglement, de lessenrooster en de onmiddellijke schoolomgeving. Ook worden
verschillende testen afgenomen: motorische vaardigheden, taal- en rekenvaardigheden. Op basis van observaties en
bevindingen tijdens de onthaaldagen worden de klasindelingen opgemaakt. 

ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE
ONTHAAL

BELONINGSACTIVITEITEN
Jongeren die een volledige periode goed hun best hebben gedaan, mogen deelnemen aan
de beloningsactiviteit. Meer info rond de pluspuntenkaart en het beloningssysteem is terug
te vinden onder de rubriek ‘praktisch’. 
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Tijdens de middagpauze worden verschillende sportieve en culturele activiteiten voorzien. De leerlingen kunnen op vrije
basis deelnemen aan sportactiviteiten, actieve of creatieve bezigheden.

ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE
MIDDAGACTIVITEITEN

SPORTRAAD
De school heeft een eigen sportraad. De bedoeling hiervan is de jongeren meer te betrekken
bij de sportmogelijkheden op school en het sportaanbod af te stemmen op de interesses
van de leerlingen. Op deze manier krijgen de jongeren meer verantwoordelijkheid, leren ze
hun mening uiten en samenwerken. 
De jongeren nemen zelf organisatorische taken op zich zoals bijvoorbeeld de
scheidsrechtersfunctie, verantwoordelijk zijn voor de sportkoffer, de organisatie van
toernooien… 

De schoolkrant verschijnt drie keer per jaar. Jongeren die dit wensen, ontvangen een papieren
versie.  Hierin staan allerlei schoolgerelateerde artikels zoals verslagen van schooluitstappen,
middag- en klasactiviteiten, vrijetijdspuzzels... Dit krantje is gemaakt door en voor de leerlingen,
leerkrachten en ouders.

SCHOOLKRANT
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ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE
KENNISMAKEN MET DE ARBEIDSMARKT, HET WERKVELD
Tijdens de eerste jaren van de schoolloopbaan ligt de nadruk op het inoefenen van technische, opleidingsspecifieke vaardigheden.
Naarmate de jongere deze onder de knie heeft, is het van uitermate belang dat de ‘transfer’ naar de arbeidsmarkt gemaakt wordt en
dat deze vaardigheden toegepast worden in buitenschoolse contexten. Het doel is om te zorgen voor een naadloze overgang van
school naar werken.

 04

Leeruitstappen: jongeren maken kennis met de arbeidsmarkt door bedrijfsbezoeken
Leerlingenstage in groep (LSG): in klasverband en onder begeleiding van de leerkracht
een halve dag/een hele dag meedraaien op de werkvloer
Individuele stages: om jongeren te laten kennis maken en optimaal voor te bereiden op
de arbeidsmarkt worden in het 4de en 5de jaar van OV3 individuele stages
georganiseerd. Binnen OV2 worden er in fase 2 stages georganiseerd in
maatwerkbedrijven. Verschillende aspecten komen aan bod: leren solliciteren, een
duidelijk en eerlijk beeld krijgen van werkomstandigheden, uitvoeren en inoefenen van de
beroepsspecifieke taken op de werkvloer…

Jongeren voorbereiden en klaarmaken voor de arbeidsmarkt gebeurt stapsgewijs en op
verschillende manieren. Zo organiseert de school verschillende soorten stages: 
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ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Bosklassen: in september gaan de jongeren van het observatiejaar
OV3 op bosklassen in Maasmechelen. 
Zeeklassen: in het 5de jaar OV3 gaan de jongeren op driedaagse
uitstap naar de zee.
Zelfredzaamheidsstages: tijdens de tweede fase van OV2 gaan de
jongeren op zelfredzaamheidstage. Het doel van deze stage is het
toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes rond
zelfredzaamheid. De jongeren staan zelf in voor de huishoudelijke
taken en voor een zinvolle vrijetijdsinvulling. Binnen deze
zelfredzaamheidsstage is er ook aandacht voor budgetbeheer. 

De lessen worden regelmatig afgewisseld met leeruitstappen, bezoeken
aan diensten en instellingen, culturele activiteiten, extra-
murosactiviteiten, de sportdag… 

Van elke activiteit die buiten de normale lesuren valt, worden de ouders
vooraf verwittigd. De kosten verbonden aan deze uitstappen worden op
voorhand duidelijk meegedeeld. Deze activiteiten gelden als normale
lesdagen en alle jongeren dienen hierop aanwezig te zijn.

Jaarlijks terugkerende uitstappen: 

INFOBROCHURE VIBO SINT-BARBARA OV2 EN OV328



PRAKTISCH
1ste lesuur 8u40 - 9u30

2de lesuur 9u30 - 10u20

pauze 10u20 - 10u30

3de lesuur 10u30 - 11u20

4de lesuur
11u20 - 12u10
(woensdag: 12u05)

middapauze 12u10 - 13u00

5de lesuur 13u00 - 13u50

6de lesuur 13u50 - 14u40

pauze 14u40 - 14u50

7de lesuur 14u50 - 15u40

DAGINDELING
Voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op het
schooldomein vanaf 8u20. Na de schooluren is toezicht
voorzien tot 16 uur. Voor en na deze uren mogen jongeren het
schooldomein niet zonder toestemming betreden.

Wanneer jongeren ’s ochtends te laat in de school toekomen,
dienen ze zich aan te melden op het secretariaat. Het
leerlingensecretariaat noteert het uur van aankomst en de
reden van te laat komen. Wanneer een jongere 4x te laat op
school aangekomen is gedurende een periode (na een
schoolvakantie start telkens een nieuwe periode), moet hij/zij
dezelfde dag 1 uur nablijven. Wanneer jongeren na het 1ste
lesuur arriveren op school, wordt dit beschouwd als
spijbelgedrag. De directie kan dan, in overleg met het
begeleidingsteam en/of de klastitularis(sen), eventuele
verdere stappen bekijken (bv. een ordemaatregel nemen). 

Indien het te laat komen een hardnekkig probleem blijkt, kan
de klassenraad, in afstemming met het begeleidingsteam,
ervoor kiezen om striktere afspraken op te leggen (bv. al een
onmiddellijk gevolg bij 1x te laat komen). 
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PRAKTISCH
MIDDAGPAUZE
Jongeren brengen boterhammen/een lunch en een drankje mee van thuis. Sporadisch kan er een snack, soep... gekocht
worden in de school. Deze maaltijden worden voorzien door de leerlingen van de opleiding horeca. De mogelijkheden en
kostprijs (afh. van de maaltijd) worden op voorhand gecommuniceerd met de leerlingen. 

Jongeren kunnen ’s middags de school verlaten om thuis te gaan eten indien ze hiervoor toestemming hebben gekregen. Een
schriftelijke toelating van de ouders moet aan het leerlingensecretariaat afgegeven worden om een middagpasje te kunnen
ontvangen. Als leerlingen een middagpasje hebben is het de bedoeling dat ze elke dag thuis gaan eten. Belangrijk hierbij is
dat ze steeds om 12u55 terug aanwezig moeten zijn in de school. 
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PRAKTISCH
BENODIGDHEDEN
Jongeren dienen elke dag naar school te komen met een boekentas, schrijfgerief en hun schoolagenda. 

Elke jongere ontvangt bij het begin van het schooljaar een agenda. Deze agenda moet elk lesuur ingevuld worden. Ook
huistaken, opdrachten, mededelingen… worden hierin genoteerd. Deze agenda dient dan ook als communicatiemiddel tussen
de school en de ouders. We vragen de ouders de agenda dagelijks in te kijken en één keer per week te ondertekenen. 
In de schoolagenda zijn vier afwezigheidsbriefjes terug te vinden. Deze kunnen gebruikt worden bij afwezigheid wegens
ziekte wanneer er geen doktersattest voorhanden is. 

Binnen opleidingsvorm 2 wordt ook één agenda per klas (een klasagenda) bijgehouden waarin alle lessen genoteerd worden.
Elke week is één leerling per klas verantwoordelijk voor de agenda en neemt deze mee naar huis ter inzage.

Bij verlies van de agenda dient een nieuw exemplaar aangekocht te worden. Er wordt hier €10 voor in rekening gebracht.
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PRAKTISCH
PLUSPUNTENKAART

Als men vijf pluspunten verliest op één week krijgt de jongere strafwerk van de klastitularis. Deze straf wordt de
eerstvolgende schooldag afgegeven aan de klastitularis. 
Als men tien pluspunten verliest op één week volgt er strafstudie op de eerstvolgende maandag tot 17u00. Ouders
worden op vrijdag gecontacteerd en ingelicht rond de strafstudie, dan wordt ook het vervoer naar huis geregeld.

In onze school kiezen we ervoor om de focus te leggen op het bekrachtigen van positief (sociaal) gedrag. Om gewenst
gedrag aan te moedigen, hanteren we een beloningssysteem. 

 ‘s Maandags krijgt elke jongere 10 pluspunten. Een jongere kan pluspunten verliezen bij ongewenst gedrag. Wanneer
jongeren positief gedrag stellen, kunnen ze extra pluspunten verdienen. De pluspuntenkaart wordt vrijdag mee naar huis
gegeven, deze dient ondertekend te worden en moet op maandag bezorgd worden aan de klastitularis. Ouders (en/of andere
betrokkenen) kunnen zo het gedrag van hun kind mee opvolgen. De pluspuntenkaart wordt opgevolgd door de klastitularis en
het begeleidingsteam. Ouders kunnen steeds naar school bellen om te vragen naar verduidelijking van de informatie die
weergegeven staat op de pluspuntenkaart. 

Aan het einde van een periode worden alle pluspunten opgeteld. Met een goede pluspuntenkaart verdient de leerling een
beloning. Deze beloning kan zowel een toffe activiteit (bowlen, schaatsen, dansen, muurklimmen, knutselen, quiz, film,
zwemmen…) als een tof presentje (een leuke attentie vergezeld van iets lekker) zijn op het einde van de periode. Bij een
minder goede pluspuntenkaart krijgt hij een alternatieve taak toegewezen. Verliest een jongere te vaak en te veel pluspunten,
kan de directie overgaan tot preventieve schorsing uit de lessen voor één of meerdere dagen. Als dit tot niets leidt of als er
ernstige of wettelijk strafbare feiten worden gepleegd, kan de directie overgaan tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit
de school. 
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te leren 
berichten te sturen 
opdrachten te maken 
...

de pluspuntenkaart
praktische afspraken 
de schoolkalender
...

Elke leerling krijgt in het begin van zijn schoolcarrière een login op ons smartschoolplatform. Tijdens de eerste lesweken in
onze school leren de leerlingen tijdens de lessen smartschool en zijn mogelijkheden kennen. We gebruiken smartschool om: 

Ouders kunnen op het smartschoolplatform via een co-account van hun kind ook schoolgerelateerde info terugvinden: 

We verwachten dat elke leerling bereid is om met smartschool aan de slag te gaan en minstens tweemaal tijdens de lesweek
zijn/haar berichten nakijkt. De leerling beantwoordt ontvangen berichten van de leerkrachten binnen de twee lesdagen. Indien
leerlingen thuis niet in de mogelijkheid zijn om smartschool te raadplegen, kan dit tijdens de schooluren. De klassenraad
bekijkt voor elke leerling zijn/haar mogelijkheden om zelfstandig met het platform aan de slag te gaan, afspraken op maat
zijn mogelijk.

Voor de specifieke afspraken en regels omtrent het gebruik van het smartschoolplatform verwijzen we naar het
schoolreglement dat terug te vinden is op www.vibosintbarbara.be

PRAKTISCH
SMARTSCHOOL
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PRAKTISCH
ALGEMENE SCHOOLBIJDRAGE

schoolagenda
cursusmateriaal en kopieën 
grondstoffen lessen BGV
leeruitstappen binnen de les GASV 
leeruitstappen BGV (behalve opleidingsspecifieke meerdaagsen)
openbaar vervoer bij uitstappen (indien de jongeren zelf geen geldig vervoersbewijs hebben)
activiteiten LO (opleidingsspecifiek): zwembad, klimcentrum…
sportdag
beloningsactiviteiten 
…

De algemene schoolbijdrage bedraagt €130 en wordt gefactureerd bij het eerste rapport (voor de herfstvakantie). Inbegrepen
in de schoolbijdrage zijn:

Let wel: kaften en schrijfgerief moeten zelf aangekocht worden.
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 04

De jongeren moeten verplicht de veiligheidsmaatregelen die voorgeschreven zijn per opleiding volgen en aangepaste kledij
(van de school) dragen tijdens de praktijklessen. Dit zowel voor de veiligheid als voor de hygiëne. 
De kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen variëren per opleiding, de aankoop hiervan is verplicht. 

Een overzicht van de kledij en beschermingsmiddelen per opleiding is terug te vinden in het schoolreglement op
www.vibosintbarbara.be.

De jongeren zijn verplicht een t-shirt van de school aan te kopen voor het vak LO. Dit wordt in rekening gebracht samen met
de algemene schoolbijdrage. 

PRAKTISCH
KLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Tijdens de praktijklessen (harde materialen, keukentechnieken,
interieurbouw, hoeklassen…) worden er, doorheen het schooljaar,
verschillende werkstukken gemaakt. De eigen werkstukken kunnen
aangekocht worden aan een zeer lage en democratische prijs. De
praktijkleerkracht neemt contact op via de schoolagenda wanneer een
werkstuk gekocht kan worden met vermelding van de prijs. 

WERKSTUKKEN
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PRAKTISCH
HUISTAKEN
We verwachten dat jongeren zich 100% inzetten in alle lessen. We kiezen er bewust voor om huistaken te beperken in aantal
en omvang. Wanneer er een taak of opdracht meegegeven wordt, wordt verwacht dat deze tijdig gemaakt wordt. 

voor de herfstvakantie 
na de kerstvakantie (eind januari)
voor de paasvakantie
voor de zomervakantie

Het rapport is een schriftelijk verslag van het dagelijks werk, de prestaties en de inzet van de leerling. Hierdoor is het mogelijk
het schools traject van de jongere goed in kaart te brengen, te evalueren, te bespreken, bij te sturen en te belonen. 

Jongeren ontvangen vier keer per schooljaar een rapport: 

Elk rapport wordt door de leerling en ouder of voogd ondertekend. De leerling bezorgt dit rapport de eerstvolgende schooldag
terug aan de klastitularis.

RAPPORT
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De schoolbus
Jongeren kunnen met de schoolbus gratis opgehaald en thuisgebracht worden.
De schoolbussen komen in de volgende gemeenten:

Vorst-Laakdal – Ham – Heppen – Olmen – Meerhout – Leopoldsburg – Korspel - Houthalen-Helchteren – Kuringen – Hasselt
– Zonhoven – Zelem – Linkhout – Heusden-Zolder – Molenstede – Diest – Schaffen – Paal – Lummen – Koersel – Stal –
Beverlo – Beringen – Schakkebroek – Herk-de-Stad – Schulen – Berbroek – Halen – Kermt – Tessenderlo - Deurne-Diest –
Tessenderlo – Veerle – Donk – Meldert  

De lijnbus
Leerlingen van het 4de en 5de jaar OV3 zijn verplicht om het openbaar vervoer te gebruiken, zij kunnen niet langer gebruik
maken van het schoolbusvervoer. 

Alle andere jongeren mogen eveneens gebruik maken van het openbaar vervoer indien de directie en de ouders hiermee
akkoord gaan. Het schoolabonnement van De Lijn is gratis en wordt aangevraagd door de school. Indien jongeren zich niet
gedragen zoals het hoort op de lijnbussen, of bij herhaaldelijk te laat komen in de school, kan de directie het
schoolabonnement tijdelijk of definitief intrekken.

De fiets of bromfiets
Leerlingen die met de fiets of bromfiets naar school komen, volgen steeds de kortste weg van huis naar school en
omgekeerd. Ze moeten hun fiets of bromfiets steeds ordelijk en gesloten in de fietsenstalling zetten.

PRAKTISCH
VERVOER
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GOED OM WETEN

REGLEMENTERING AFWEZIGHEDEN

bij ziekte of een ongeval (lees hieronder welk briefje je dan aan de school moet bezorgen).
bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde
dak woont.
bijwonen van een familieraad (briefje ouders of officieel document meebrengen).
opgeroepen voor een rechtbank (officieel document meebrengen).
overlijden van vader, moeder, grootouder, zus of broer (overlijdensbrief meebrengen of officieel document).
als moslim mag men 1 dag afwezig zijn bij het Suikerfeest en 1 dag bij het Offerfeest (briefje ouders meebrengen).
onderworpen zijn aan een maatregel in het kader van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (briefje ouders of officieel
document meebrengen).

Een jongere mag enkel afwezig zijn om de volgende redenen:

SCHOOLTOESLAG
Jongeren die recht hebben op een schooltoeslag ontvangen deze automatisch via de uitbetaler van het groeipakket. Er
dient geen extra aanvraag ingediend te worden.
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Afwezigheden wegens familiale of persoonlijke redenen zijn enkel wettelijk toegelaten wanneer de directeur op voorhand zijn
akkoord geeft. Men dient daarvoor een schriftelijke verklaring van de ouders met de reden van afwezigheid voor te leggen aan
de directeur. 

Welk briefje afgeven aan de school bij ziekte of ongeval? 
Bij ziekte of ongeval van 1, 2 of 3 opeenvolgende dagen bezorgt de jongere bij terugkomst aan het secretariaat een
doktersbriefje of een briefje geschreven door de ouders.
Een briefje geschreven door de ouders mag men maar 4x op een schooljaar afgeven. Deze vier afwezigheidsbriefjes zijn
vooraan in de schoolagenda terug te vinden. Vanaf de 5de maal dat de leerling afwezig is wegens ziekte is iedere keer een
doktersbriefje verplicht.
Bij ziekte of ongeval van méér dan 3 opeenvolgende dagen is altijd een doktersattest vereist.

Problematische afwezigheden (zonder wettelijke bewijsreden) kunnen gevolgen hebben voor de ontvangen schooltoeslag. Een
jongere die gedurende twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve dagen problematisch afwezig is geweest, zal zijn
schooltoelage (van het tweede jaar) moeten terugbetalen.

Kan de jongere niet deelnemen aan de les LO, dan moet de huisarts een medisch attest voor de lessen LO en sportactiviteiten
schrijven. Indien deze afspraken niet gerespecteerd worden, kan dit gevolgen hebben voor de inschrijving als regelmatige
leerling en kan er een gevolg gegeven worden bij het weigeren van het deelnemen aan de lessen.

Enkele aandachtspunten:
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SCHOOLVERZEKERING EN SCHOOLONGEVALLEN

De verzekering tegen lichamelijke ongevallen
De verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid

brilschade boven een bepaald bedrag
beschadiging van kleding   
beschadiging of diefstal van fietsen en brommers
beschadiging van elektronica (smartphone, tablet, gameconsole…).

De schoolverzekering bestaat uit twee grote delen:

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
De jongere is verzekerd op school, alsook op de weg naar en van de school (enkel voor lichamelijke letsels). De volgende zaken
zijn niet door de school verzekerd:

De schoolverzekering betaalt de onkosten die niet terugbetaald worden door de eigen ziekenfonds van de ouders. Elk
schoolongeval dient onmiddellijk aangegeven te worden via het leerlingensecretariaat. Bij het verlaten van de school zonder
toelating vervalt de schoolongevallenverzekering.

Wat bij een schoolongeval?
Wanneer de jongere een ongeval heeft op weg naar huis of op weg naar school wordt dit steeds gemeld op het
leerlingensecretariaat. De formulieren voor schoolongeval worden meegegeven. De ouders worden op de hoogte gebracht van het
ongeval en verder ingelicht over de genomen stappen. Nadien volgt een verdere afhandeling door de schoolverzekering en het
ziekenfonds.
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Kleine verwondingen worden in de school verzorgd door het leerlingensecretariaat, de kinesist of een verpleegkundige.
Bij verwondingen worden de ouders gecontacteerd. Aan ouders wordt gevraagd om hun zoon/dochter op te halen van school. Indien dit
niet mogelijk is, wordt de jongere bij het doktersbezoek begeleid door een personeelslid van de school.
Bij ernstige verwondingen gaat de jongere onder begeleiding naar het Sint-Franciscus ziekenhuis van Heusden-Zolder. De rekening wordt
achteraf naar de ouders gestuurd. 

De school doet een aangifte bij de schoolverzekering.
De jongere krijgt van de school een geneeskundig attest en het document uitgavenstaat. Het geneeskundig attest moet door de dokter
ingevuld worden en zo spoedig mogelijk terug aan het leerlingensecretariaat van de school bezorgd worden. De uitgavenstaat dient
bijgehouden te worden tot de jongere volledig genezen is.
Alle onkosten dienen in eerste instantie betaald te worden door de ouders/voogd. Wanneer de jongere genezen/hersteld is gaat men met
alle onkostennota’s en het document uitgavenstaat naar het ziekenfonds. Deze vult het document uitgavenstaat in. Het document
uitgavenstaat moet terugbezorgd worden aan de school, samen met de onkostennota’s die niet in aanmerking komen voor terugbetaling
door het ziekenfonds (bv. factuur bril, apotheekkosten…). De terugbetaling hiervan gebeurt door de schoolverzekering. 

Indien het ongeval op school gebeurt worden volgende stappen gevolgd

 
Afhandeling door de schoolverzekering

Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid
Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is de schade te vergoeden die men veroorzaakt heeft. Als de school aansprakelijk
wordt gesteld voor een ongeval zal de schoolverzekering ook de kosten vergoeden. Doch het is ook mogelijk dat uw kind aansprakelijk wordt
gesteld voor een schadegeval. Bijvoorbeeld: uw kind duwt iemand opzettelijk van de trap. In dat geval wordt uw kind aansprakelijk gesteld en
moet uw eigen familiale verzekering deze schade vergoeden.

Een goede raad
Indien u nog geen familiale verzekering zou hebben, raden we u aan deze zo spoedig mogelijk af te sluiten. Raadpleeg hiervoor uw
verzekeringsagent. Een familiale verzekering is niet alleen aangewezen voor uw kinderen op school, maar is ook bijna onmisbaar in uw privaat
leven. Bijvoorbeeld als fietser of voetganger kan u of een gezinslid een verkeersongeval veroorzaken… Indien er zich problemen zouden
voordoen in verband met betalingen of eventuele beslissingen van onze schoolverzekering, neem dan eerst contact op met de school.
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