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Wijzigingen aan het schoolreglement vanaf 1 september 2021. 

Goedgekeurd door de schoolraad van 4 februari 2021. 

Deel II, 2.6 schoolrekening  

Tweede alinea te vervangen door deze: 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die de ouders zeker moeten maken. Zo zullen er kosten zijn voor 
handboeken, kopieën, materiaal zoals de iPad, etc. Deze aankopen kunnen soms via de school 
verlopen, maar de ouders kunnen er ook voor kiezen om dat materiaal elders zelf aan te schaffen. 

Deel II, onderdeel 2 onze school: toe te voegen: 2.8. Het iPadproject  

Om alle ICT-doelstellingen van de leerplannen degelijk te realiseren werd er in onze school beslist om 
vanaf het schooljaar 2021-2022 te werken met een individueel toestel voor elke leerling.  

De keuze viel op een iPad van Apple. De school zal er voor zorgen dat de ouders/leerlingen via een 
gebruiksvriendelijke manier een toestel kunnen aankopen of huren. Een eigen toestel is ook toegelaten 
indien het aan de nodige voorwaarden voldoet (zie website). 

We geloven dat dit zal leiden tot pedagogische meerwaarde en leerwinst. Zo proberen we te zorgen 
voor een uitdagende leeromgeving waarbij de iPad een leermiddel is naast werkboeken, handboeken 
en notities. 

De leerlingen worden vanaf het begin wegwijs gemaakt in dit systeem en krijgen een schoolaccount. 
De school werkt met een beheersysteem waarin het toestel wordt opgenomen. Het toestel is ook 
thuis privé te gebruiken via een eigen account. 

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van gegevens. Elke leerling 
moet dus belangrijke documenten tijdig zelf ergens opslaan.  

Bij problemen neem de leerling steeds contact op met de IT-beheerder.  

Uitgebreide informatie over dit project staat op de website van de school. 
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Deel II, 3.2 persoonlijke documenten materiaal, 3.2.5 iPad 

Elke leerling heeft een iPad nodig die voldoet aan de technische omschrijving die op onze website 
staat. De school zorgt er voor dat de ouders dit toestel via een groepsaankoop kunnen aanschaffen 
of dat ze het kunnen huren. Een eigen toestel is mogelijk als het aan de voorwaarden voldoet om 
opgenomen te worden in het beheersysteem van de school. De school zal de optie aanbieden om de 
iPad eventueel te verzekeren.   

Deel II, onderdeel 4. Orde- en tuchtreglement, 4.1.6. (vervangen door) Smartschool en andere digitale 
middelen 

De school voorziet voor haar leerlingen, ouders en personeelsleden een elektronisch leerplatform 
(Smartschool) dat gebruikt wordt voor interne communicatie en pedagogische doeleinden. Daarnaast 
zullen de leerlingen regelmatig met hun eigen iPad aan het werk gaan. 

Uiteraard hebben we een gedragscode bij het gebruik van alle digitale mogelijkheden: 

Wij vragen om ICT steeds functioneel te gebruiken met inachtneming van de gebruikelijke 
etiquette. Tijdens de les volgens de instructies van de leerkrachten en in de pauzes enkel als 
het nodig is. Zo is het evident dat dit steeds hoffelijk en respectvol gebeurt. Elk gebruik in strijd 
met de openbare orde of goede zeden zal gesanctioneerd worden. 
Niemand mag beeld- of geluidsopnamen maken van anderen zonder toestemming. 
Gebruikersnaam en paswoorden zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden. 
De infrastructuur en de internetverbindingen mogen op school niet gebruikt worden voor 
commerciële doelen. Activiteiten die een te grote netwerkbelasting meebrengen zijn ook niet 
toegelaten. 

De school kan steeds controle uitoefenen op de gegevens op haar netwerk. Dit gebeurt met 
respect voor de persoonlijke levenssfeer van de leerling en de privacyreglementering. 

 

Deel III, 4 waarvoor ben je verzekerd? 

Als een leerling bij een ongeval betrokken raakt, handelt hij/zij als volgt: 

 Verwittig onmiddellijk het secretariaat. Daar zal men een schadeformulier van de 
verzekeringsmaatschappij meegeven. 

 Bezorg dit ingevulde formulier terug aan het secretariaat. 
 De ouders ontvangen een mailbericht van de verzekeringsmaatschappij met een digitale link. 

Hiermee kunnen alle documenten rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd 
worden. 

 De kosten voor dokter, ziekenhuis, apotheker worden eerst door de ouders betaald. Het 
ziekenfonds waarbij men aangesloten is, betaalt dan de gebruikelijke tussenkost terug. 

 De schoolverzekering betaalt in de meeste gevallen het verschil tussen de totale onkosten en 
de ziekenfondsvergoeding terug. 

Voor meer info kan u altijd op het secretariaat terecht. 

De school zorgt verder eveneens voor EHBO-voorzieningen. Leerlingen die persoonlijke medicatie 
nodig hebben, brengen die best zelf mee. 
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