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Wijzigingen schoolreglement Secundair Onderwijs - schooljaar 19 - 20 

 
Het schoolreglement bestaat uit 2 boekjes: DEEL I en DEEL II.  
 
In DEEL I vind je het pedagogisch project van de school, de engagementsverklaring ouders – 
school, heel wat praktische informatie en 5 bijlagen. 

In DEEL II vind je het reglement. 

Het volledige schoolreglement is vanaf de eerste schooldag te vinden op de website van 
de school www.vhsi.be . 

 

De wijzigingen en toevoegingen zijn in een schuin lettertype  geplaatst. Je vindt ze bij de 
volgende punten: 

DEEL I 

Pedagogisch project 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool 
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de 
school aan hun kinderen verstrekt.  

Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. 
Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het 
samen school maken.  

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die 
bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een 
katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 
vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke 
dialoogschool. 

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op 
de website van Katholieke Onderwijs Vlaanderen: 
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring . 

 

http://www.vhsi.be/
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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1  Wat beogen wij? 

... 
Het VHSI streeft een christelijke levensopvatting na: dit betekent dat iedere leerling elke week 
twee uur katholieke godsdienst krijgt en dat per schooljaar enkele christelijke 
bezinningsmomenten plaatsvinden waaraan alle leerlingen deelnemen. 

In onze school vormt dit christelijk opvoedingsproject ook de basis van onze omgang met mens 
en milieu, is het een belangrijk uitgangspunt voor onze leerinhouden en levenswaarden als 
eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaardigheid, zelfdiscipline en dergelijke meer. Het roept 
iedereen op om ook alle materiaal dat ter beschikking staat, op een verantwoorde wijze te 
gebruiken. 

Deze algemene levenswaarden verwijzen naar de idealen die wij nastreven en oriënteren 
ons samen-leren en samen-leven in het VHSI. In het schooljaar 2018-2019 verkozen 
leerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel, opvoeders, administratief personeel en 
directie respect – vriendelijkheid – eerlijkheid – vertrouwen – creativiteit tot de VHSI-
superwaarden. 

Deze superwaarden werden door de leerlingen omgezet in 5 krachtige zinnen die de basis 
vormen van het VHSI-schoolleven: 

An act of respect has a big impact! 
Geen dag zonder lach! 

Eerlijkheid is belangrijk om elkaar te kunnen vertrouwen. 
Liegen is bedriegen, dus eerlijk is heerlijk. 

Ontwerp je eigen leven! 

… 

 
 

Engagementsverklaring ouders – school 

 

2  Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid 

Door de inschrijving van uw zoon/dochter in het VHSI verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste 
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar. 
Projectdagen, bezinningsmomenten, studie-uitstappen, skistage en andere bijzondere activiteiten 
worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze 
geven de jongere een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dus 
heel concreet dat elke jongere wettelijk verplicht is hieraan deel te nemen. 

De aanwezigheid van de leerlingen kan eveneens vereist zijn op evenementen die bij de 
opleiding horen, ook al hebben die plaats op een schooldag buiten de lesuren (bijv. 
medewerking aan een congres) of in het weekend (bijv. op de VHSI-infodag). De jongere 
en de ouders worden hiervan vooraf schriftelijk (via Smartschool) op de hoogte gebracht. 
… 

 
 
Informatie 
 

1.6  Centrum voor leerlingenbegeleiding = CLB 

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de 
toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het 
moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht. 

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met  
Vrij CLB De Havens – vestiging Brugge  



 

3 

 

Sint-Maartensbilk 2   8000 Brugge  

telefoon 050 440 220 
e-mail  brugge@vrijclbdehavens.be 

website www.vrijclbdehavens.be en www.vrijclb.be  

3.8  Rekeningen 

Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij 
contact opnemen met de directeur of de verantwoordelijke voor de rekeningen (zie Deel I 
punt 6.1 Personalia VHSI). We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de 
bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen (bijv. 
gespreid betalen). Wij verzekeren je ouders uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag. 

6.1  Personalia VHSI 

Beheerder internaat EDUCA 

Opvoeders internaat 

 

Directiesecretaris 

Ondersteunend personeel:  
opvoedkundig 

Verantwoordelijke rekeningen 

Leerlingenbegeleiding 
 

De heer D. Deleu 

Mevr. I. De Maertelaere – mevr. L. Tally -       
de heer H. Loosveldt –  

Mevr. M. Glorieux  

De heer R. Boie – de heer H. Croquette - de heer 
A. De Buyser - mevrouw L. Dedeyne - de heer 
D. Vandenabeele 

De heer D. Vandenabeele 

Mevr. T. D’hondt  - mevr. S. Deserrano -  
mevr. L. Dedeyne (1ste graad) 

Schoolraad: 
Vertegenwoordiging ouders 
 

 

 

Vertegenwoordiging personeel 
 

Vertegenwoordiging leerlingen 

Vertegenwoordiging lokale gemeenschap 

 
Mevrouw A. Van Hamme (tel.: 0471 90 00 17) 
Schattingbeekstraat 107   8210 Zedelgem 

De heer J. Vanneste (tel.: 0479 97 51 67) 
Daverlostraat 166 8310 Assebroek 

De heer F. Soete (tel.: 0479 84 80 88) 
Geralaan 5     8310 Sint-Kruis 

Mevr. V. Coppens – mevr. M. Tytgat –   
de heer A. De Buyser 

(De mandaten van de leerlingen worden in 
september aangevuld.) 

De heer E. Vienne (voorzitter) – de heer R. 
Everaert – Mevr. I. De Vriendt   

6.2  Personalia CLB-medewerkers 

 de namen van de CLB-medewerkers worden later meegedeeld 

6.3  Personalia ondersteuningsnetwerk 

Netwerkcoördinator Jochen Theetaert 

info@netwerknoord.be 

 

mailto:brugge@vrijclbdehavens.be
http://www.vrijclbdehavens.be/
http://www.vrijclb.be/
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Bijlage 1 Samenstelling schoolrekening  

De werkingstoelagen dekken (nog) niet alle schoolgebonden kosten. Een aantal van die 
kosten wordt via de trimestriële schoolrekening aangerekend. Voor het schooljaar 2019-2020 
gelden onderstaande prijzen; ze werden in overleg met de schoolraad vastgelegd. Het 
betreft bedragen per gebruikseenheid of op jaarbasis. De jaarkosten worden elk trimester voor 
één derde in rekening gebracht. 

Voor verdere informatie en vragen omtrent de schoolrekening (bijv. in verband met gespreid 
betalen) kan u terecht bij Dominiek Vandenabeele op het nummer: 050 40 68 68 of 
dominiek.vandenabeele@vhsi.be. 

• cursussen, lesaanvullingen, extra papiergebruik, printerpapier: 0,08 euro per 
beschikbaar gestelde bladzijde, voor individueel drukwerk wordt 0,10 euro 
aangerekend; 

• gebruik printer, geregistreerd en aangerekend per leerling: tarief = 0,08 euro per blad; 

• algemeen drukwerk zoals schoolinformatie, rapportmapje, leerlingenkaart, … : 7,50 
euro; 

• bijstandsverzekering buitenlandse uitstappen: 2,5 euro; 

• huur van individuele opbergkastjes: 20,00 euro (+ 12,50 euro waarborg); 

• sport / ontspanning / schoolcompetities / wasserij: 2,00 euro; 

• warm middagmaal (soep, hoofdschotel, dessert, water): 6,55 euro; 

• bijdrage zwemmen en vervoerskosten voor leerlingen van de volgende 
studierichtingen:  

  per trim 

3+4LO 14,70 euro 

3+4SW 19,30 euro 

5+6LO 19,30 euro 

5+6SW 14,70 euro 

2H 8,10 euro 

• de kosten voor vakgebonden of vakoverschrijdende studieuitstappen worden in de 
mate van het mogelijke via de schoolrekening opgevraagd : in beginsel max. 2,00 tot 
25,00 euro per uitstap, indien dit bedrag hoger is, word je hiervan vooraf schriftelijk op 
de hoogte gebracht; 

• kosten voor meerdaagse reizen (vanaf 4e jaar) worden altijd schriftelijk meegedeeld; 

• buitenschoolse klasactiviteiten: de bijhorende kosten worden per activiteit gedragen 
door de deelnemende leerlingen; 

• boeken, schoolagenda en sportkledij worden tegen de gebruikelijke handelsprijs 
aangerekend (zie hiervoor de afzonderlijke ‘boekenlijst’); 

• de verplichte skistage voor de leerlingen van het 6de jaar in de sportafdeling: 
max. 700,00 euro zowel voor skiën als snowboarden (onder voorbehoud van de 
energieprijzen en de evolutie van de prijzen op de ‘skimarkt’); 

• onkosten voor het vak Plastische Opvoeding in het 1ste jaar A-stroom: 2,00 euro; 
• onkosten voor het vak Techniek in het 1ste jaar A-stroom: afhankelijk van het project; 
• onkosten voor het vak Techniek in het 2de jaar A-stroom: 12,00 euro per trimester; 
• onkosten voor het vak Techniek in het 1ste jaar B-stroom: 25,00 euro per trimester; 
• onkosten voor het vak Decoratie in het 2de jaar B-stroom: 25,00 euro per trimester. 
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Bijlage 2 Sportcode 

2.6  Niet deelnemen aan de sportles 

- Een ziekte of een blessure kan alleen maar door een dokter, via een medisch attest, 
vastgesteld worden. Als je niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het 
geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een ‘Gedetailleerd 
sportmedisch attest’ voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op 
school’ afgeven, zodat op school duidelijk is wat wel en wat niet kan in de lessen. 

- Het ‘Gedetailleerd sportmedisch attest’ zul je bij de aanvang van het schooljaar 
ontvangen en zul je ook terugvinden op Smartschool. 

… 

- Voor een leerling die de lessen volgt in het studiegebied Sport zal er in geval van 
langdurige ziekte of blessure of na een ernstig ongeval steeds een overleg zijn met de 
sportcoördinator, de zorgcoördinator en/of de directie i.v.m. het verder volgen van 
deze studierichting. 

- Voor een leerling die over te weinig resultaten beschikt tijdens het schooljaar, zal er 
een gesprek plaatsvinden met de sportcoördinator en/of zorgcoördinator om 
eventueel een persoonlijk handelingsplan op te stellen. 

Bijlage 3 Gebruik van computerinfrastructuur 

3.5.1  Gebruiksreglement Smartschool - Communicatie 

… 

- Ouders kunnen ook via Smartschool communiceren. We houden deze werkwijze liefst voor 
eenvoudig op te lossen vragen. We opteren eerder voor een goed gesprek op het oudercontact of 
via de telefoon. Directe communicatie zorgt immers voor transparantie en sluit ook aan bij onze 
pedagogische visie. 

- Aan de ouders wordt gevraagd om Smartschool via hun co-account regelmatig te 
raadplegen i.v.m. infobrieven, uitnodigingen voor het oudercontact, de punten van toetsen 
en taken, … 
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DEEL II 

Reglement 

 

2.1.1  Bereikbaarheid plus dag- en weekindeling 

Het Vrij Handels- en Sportinstituut ligt op 250 meter van het station van BRUGGE en is dus vlot 
bereikbaar met het openbaar vervoer. De begin- en eindtijden van de lessen moeten het alle 
leerlingen mogelijk maken ‘s morgens TIJDIG op school te zijn en ‘s avonds op een redelijk uur 
thuis te komen.  

Voor wie vroeg aankomt of later moet vertrekken is er toezicht voorzien. Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur, op woensdag van 8.00 uur tot 
12.30 uur. Na aankomst van trein of bus blijft men niet in de stationsomgeving rondhangen, de 
leerlingen begeven zich onmiddellijk naar school. 
… 

2.1.2  Start van de lessen 

… 
Aangezien de lessen ’s morgens om 8.25 uur en ’s namiddags om 12.55 uur van start gaan, dienen 
de leerlingen best 5 minuten vroeger op het schooldomein te arriveren. Zo kunnen ze tijdig in de 
klas zijn. Wie pas om 8.25 uur of 12.55 uur op school arriveert, kan onmogelijk op tijd in het 
leslokaal of op het verzamelpunt zijn! 

Om 8.20 uur en 12.50 uur geeft een belteken aan dat de leerlingen naar het leslokaal of 
het verzamelpunt kunnen gaan. (Maandag om 10.15 uur.) In de tijd daarvóór bevinden de 
leerlingen zich niet in de gangen, maar op de plaatsen waar er toezicht is voorzien. 
… 

2.4.4.1  De delibererende klassenraad 

… 

De delibererende klassenraad kan de volgende beslissingen nemen, rekening houdend met je 
prestaties en je slaagkansen in het volgende schooljaar. 

Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren. 

In het 1ste leerjaar van de eerste graad: 

 als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je 

- ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende schooljaar; 

- ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar 

 * niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of 
 * je in het 2de leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring). 

De delibererende klassenraad bezorgt je, samen met het rapport, de belangrijkste 
redenen voor die beslissing. 

 Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar 
een volgend schooljaar. De delibererende klassenraad bezorgt je, samen met je 
rapport, de belangrijkste redenen voor dit beslissing. 

Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad: 

 als je geslaagd bent, krijg je 
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- een oriënteringsattest A: dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het 
volgende leerjaar; 

- een oriënteringsattest B: je mag dan naar het volgende leerjaar overgaan, maar 
niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt 
dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en 
bezorgt je, samen met je rapport, de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

 als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan 
naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je, samen met je 
rapport, de belangrijkste redenen voor die beslissing. 

Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. 

2.5.3.1.3 Afwezigheid – Uitzonderlijke omstandigheden 

... 

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of 
moederschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (= TOAH) georganiseerd indien 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  
De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. 
TOAH is gratis. 

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten 
gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om 
een veelvuldige afwezigheid wegens chronische ziekte. 

 TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een 
ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 

 je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd); 

 jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-
specialist); uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, 
maar wel onderwijs mag krijgen; 

 je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag, samen met het medisch 
attest; 

 je verblijft op 10 km of minder  van de school; 

 bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd 
en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een 
nieuw medisch attest vereist. 

 Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en 
binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen 
nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat dan 
onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist. 

Organisatie: 

 TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis; 

 je krijgt 4 uur per week thuis les. 

 TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie 

Voorwaarden: 
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 een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld 
bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen; 

 je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag, samen met het medisch 
attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke 
aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene 
afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte 
is dus geen nieuwe aanvraag nodig; 

 je verblijft op 10 km of minder van de school. 

Organisatie: 

 je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid; 

 TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden 
georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op 
school vindt plaats buiten de lesuren van het  structuuronderdeel waarvoor je bent 
ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze. 

Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH 
wijzen. Indien je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de 
schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 
TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren. 
Wat is synchroon internetonderwijs (=SIO)? 

Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve 
lesdagen) de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon 
internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een 
internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten.  

Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, zal de school je daarvan op de hoogte brengen. Het is 
echter Bednet vzw dat samen met alle betrokkenen zal afwegen of synchroon internetonderwijs 
in een concrete situatie een haalbare en goede oplossing is. 

3.1.4.5  Middelengebruik     

… 

Wat zegt de wetgeving over alcohol- en druggebruik? (zie www.druglijn.be) 

 Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger 
is dan 16 jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 
0,5% vol., onder andere bier, wijn, … 
 

 Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min 18-jarigen. 
Vermits cocktails en mixdranken zoals ‘breezers’ sterke drank bevatten, mogen ze 
evenmin worden verkocht of gratis uitgedeeld aan minderjarigen. 

 

 De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden (met de wagen, motorfiets, brommer of fiets) 
vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is. 

 

 De invoer, de productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van zowel cannabis als 
van andere illegale drugs zijn voor min 18-jarigen in alle omstandigheden verboden. 
Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een proces-
verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden op de hoogte 
gebracht. 

 

 Voor meerderjarigen geldt dat de invoer, de productie, het bezit, het gebruik en de 
verkoop van illegale drugs verboden is. Enkel aan ‘het bezit van cannabis voor 
persoonlijk gebruik’ (dit is maximum 3 gram) wordt de laagste vervolgingsprioriteit 
gegeven, wat nog altijd een (vereenvoudigd) proces-verbaal en een inbeslagname tot 
gevolg heeft.  

http://www.druglijn.be/
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 Indien dit cannabisbezit van een meerderjarige echter gepaard gaat met verzwarende 
omstandigheden (bijv. gebruik in aanwezigheid van minderjarigen, verstoring van de 
openbare orde, …) dan maakt de politie een (gewoon) proces-verbaal op dat naar het 
parket wordt doorgestuurd. 

In het verkeer geldt een nultolerantie wat druggebruik betreft. 

3.1.5.1  Publicatie van beeld- en geluidsopnames 

We beschikken over een schoolwebsite op het volgende adres: www.vhsi.be . Hier kan je allerlei 
schoolinformatie vinden over de studierichtingen, de activiteiten en het algemene schoolleven, … 
Ook op de Facebookpagina van de school verschijnen geregeld beeld- en geluidsopnames. 

Bij het einde van elk trimester verspreiden wij ons tijdschrift ‘Studentenhaver’ (in een papieren 
versie en via onze website). 

De school publiceert geregeld beeld- en geluidsopnames van leerlingen op deze website, in het 
schooltijdschrift en op Facebook. De bedoeling ervan is geïnteresseerden op school en daarbuiten 
op een leuke wijze te informeren over onze activiteiten. 

De personen die de opnames maken, zullen de beeld- en geluidsopnames maken met respect 
voor de afgebeelde personen. De school waakt erover dat deze beeld- en klankopnamen niet 
aanstootgevend zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun 
toestemming vragen. 

Bij het begin van jouw schoolloopbaan bij onze school vragen we jou om toestemming 
voor het maken en publiceren van deze beeld- en geluidsopnames. Jouw toestemming die 
we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor jouw hele 
schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld- of geluidsopnames voor een ander 
doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw 
toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan jouw toestemming nog 
intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directiesecretaris (zie 
schoolreglement DEEL I – Informatie – punt 6.1 Personalia VHSI). 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bijv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

Ook leerlingen mogen volgens de privacyregelgeving geen beeld- of geluidsopnames maken, 
doorsturen of publiceren waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 
personen herkenbaar zijn, tenzij ze de uitdrukkelijke toestemming hebben van alle betrokkenen. 
(Zie ook bij DEEL II punt 3.1.1.1 Gedrag en omgangsvormen in de school  bij ‘het gebruik van 
gsm/smartphone’.) 

3.1.5.4  Bewakingscamera’s 

De school maakt gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan, 
worden duidelijk aangegeven met een pictogram. Als je gefilmd werd, mag je vragen om die 
beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de 
betrokken beelden vlot terugvinden. 

 

http://www.vhsi.be/

