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PREVENTIEF MIDDELENBELEID - VTI VEURNE 2015-2018 

 

Inleiding 

De werkgroep Welzijn werkte 10 jaar geleden een stappenplan uit om drugproblemen op school aan te 

pakken. Doorheen de jaren merkten we dat dit bestaande document niet meer actueel en weinig bruikbaar 

was. Een update was wenselijk en tegelijkertijd werd het drugbeleid uitgebreid met aandacht voor 

begeleiding, educatie en structurele maatregelen op school. Daarnaast heeft deze update als doelstelling 

om het drugbeleid levend te houden, zodat we steeds op een gepaste manier kunnen omgaan met 

drugproblemen op school.   

 

Tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 werd dit drugbeleid opgesteld door een werkgroep uit de 

school, met de ondersteuning van een preventiewerker van CGG Noord-West-Vlaanderen. 

Dit drugbeleid is een onderdeel van ons ruimer gezondheidsbeleid. 

 

VISIE 

 

Met deze visietekst wensen we duidelijkheid te scheppen en richting te bieden aan onze 

medewerkers betreffende de alcohol- en drugthematiek in en rond de school. We voeren het  

drugbeleid met een cyclus van drie jaar, steunend op volgende pijlers: regels en procedures,  

begeleiding, educatie en structurele maatregelen op schoolniveau. Doorheen de periode 2016-2019 

worden bovendien enkele acties geïmplementeerd.  

 

 

Vanuit onze algemene schoolvisie willen wij onze leerlingen op school een veilige omgeving bieden 

waarbinnen we hen kunnen helpen opvoeden tot weerbare en zelfstandige jonge mensen die spontaan hun 

verantwoordelijkheid opnemen bij leven, werk en ontspanning. 

Vanuit dit oogpunt willen wij het thema druggebruik en verslaving dan ook niet uit de weg gaan. Wij 

willen onze leerlingen informeren en weerbaar maken bij het omgaan met zowel legale middelen zoals 

alcohol of tabak, als met alle mogelijke illegale psycho-actieve middelen.  Hiermee worden alle middelen 

bedoeld die het gedrag, het gevoel en/of de waarneming van de gebruiker beïnvloeden en die verslavend 

kunnen werken. Binnen dit drugbeleid willen we ook stilstaan bij de risico’s van overmatig gamen en de 

gevaren van gokken. Daarnaast willen wij onze leerlingen attent maken op het belang van een gezonde en 

evenwichtige voeding en de noodzaak aan voldoende nachtrust. 

De school engageert er zich toe om voor alle leerlingen een preventief beleid te voeren dat hen voldoende 
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achtergrondinformatie bezorgt om verantwoorde keuzes te maken.  

In een stappenplan “Drugbeleid Op School”1 legt de school vast hoe ze zal omgaan met 

middelengebruik en verslaving. Dit werd uitgewerkt in 4 complementaire pijlers: regelgeving, 

begeleiding, educatie en structurele maatregelen op schoolniveau.  

Visie op regelgeving 

In de pijler regelgeving vormen de wetgeving en het eigen schoolreglement het uitgangspunt. De school 

moet altijd de wet respecteren en steeds de veiligheid van alle leerlingen garanderen.  Bovendien wordt 

op onze school gewerkt met gevaarlijke stoffen en elektrische toestellen en machines.  Dat gaat in geen 

geval samen met middelengebruik. 

Visie op begeleiding  

Voor wie toch problemen krijgt, wil onze school evenwel meer doen dan alleen maar sanctioneren.  We 

willen er ook ten volle op inzetten om in gesprek te gaan met jongeren die (problematisch) middelen 

gebruiken en hen informeren en ondersteunen, hun ouders betrekken en waar nodig de weg wijzen naar 

externe gespecialiseerde hulpverlening. 

Visie op educatie  

Met door de werkgroep Welzijn gecoördineerde lesvervangende activiteiten en projectdagen rond dit 

thema wil de school de basis leggen van een veilige omgeving voor alle leerlingen.  Dankzij de 

vakoverschrijdende eindtermen wordt deze doelstelling bovendien vanuit diverse vakken ondersteund. 

Visie op structurele maatregelen op schoolniveau 

Als school willen we een ondersteunende omgeving zijn voor onze leerlingen. Door in te zetten op 

structurele maatregelen (zowel op vlak van infrastructuur, schoolklimaat als de bredere schoolomgeving) 

willen we leerlingen stimuleren om gezonde keuzes te maken op het vlak van middelengebruik en willen 

we hun welbevinden op school verhogen. 

 

 

 

 

  

                                                
1 Dit Drugbeleid werd tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit directie, 

leerkrachten, preventie-adviseur, maatschappelijk assistent, CLB met ondersteuning van een preventiewerker van CGG Noord-

West-Vlaanderen.  Een Drugbeleid Op School is geen statisch gegeven en zal dus op geregelde tijdstippen geëvalueerd en waar 

nodig aangepast worden. 
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REGELGEVING EN PROCEDURES 

 

REGELGEVING 

- Roken (tabak, e-sigaret) is niet toegestaan op de school. Het bezit van tabak/e-sigaret is op 

school enkel toegelaten voor de leerlingen van de 3e graad. Tabak/e-sigaret mag op school ook 

niet aan een leerling uit de 1e of 2e graad worden doorgegeven. 

- Medicatie kan enkel voor eigen gebruik, mits goedkeuring van je ouders en/of een 

doktersvoorschrift én indien er geen tegenindicaties zijn voor het gebruik van machines / het 

werken met gevaarlijke stoffen. Delen en dealen van medicatie kan niet. 

- Energiedranken zijn vanuit het gezondheidsoogpunt niet toegelaten op school. 

- Illegale drugs zijn niet toegelaten op school. Het is ook niet toegelaten om deze middelen te 

gebruiken net voor je naar school komt, tijdens een (middag)pauze op of buiten de school, of 

tijdens een school(gerelateerde) uitstap. 

- Alcohol is eveneens niet toegelaten op school.  Je mag dit ook niet gebruiken net voor je naar 

school komt, tijdens een (middag)pauze of tijdens een school(gerelateerde) uitstap.  Bij 

meerdaagsen in de derde graad maken de begeleidende leerkrachten hieromtrent afspraken die 

conform zijn met de wetgeving. 

 

PROCEDURES 

Bij een regelovertreding wordt het middel in beslag genomen en wordt de leerling indien nodig in 

veiligheid gebracht en/of wordt er medische bijstand voorzien. 

De ouders worden gecontacteerd. Indien de leerling niet meer op school kan blijven dan komen de ouders 

hem/haar ophalen. De ouders krijgen ook het in beslag genomen middel mee. Er wordt een nota in de 

agenda geplaatst en de leerling krijgt een folder omtrent de risico’s van het in beslag genomen middel. Bij 

zwaardere overtredingen wordt een ordemaatregel getroffen. Bij herhaling van een overtreding wordt er 

een zwaardere ordemaatregel genomen, of wordt er een tuchtprocedure opgestart. Bij een vermoeden van 

problematische situaties neemt de school contact op met het CLB, die dan verder opvolgt. 

 

Illegale middelen worden niet meegegeven met de ouders, maar aan de politie overhandigd (zie protocol 

politie). Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de school ervoor kiezen om de naam van de 

betrokken leerling al of niet aan de politie te door te geven. 
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FLOWCHARTS 

 

 

Flowchart vaststelling bezit illegale drugs/ doorgeven van drugs / dealen van drugs 

in beslag nemen drugs   

 

 

gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

 

 

leerling wordt (eventueel) doorverwezen naar opvoeder 
 

leerling wordt gevraagd om een verklaring te noteren 

 

 

leerling wordt doorverwezen naar de directie 

                                                    

 

contact ouders (door directie)  
 

melding feiten en opstart tuchtprocedure 

 contact politie (door directie) 

 

melding feiten en product laten ophalen 
 

naargelang aard of afspraken: 
anonieme melding of bij naam 

 

  

 
feedback leerkrachten van de leerling via sharepoint  
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Flowchart vermoeden of vaststelling druggebruik / onder invloed zijn 

eventueel in beslag nemen product  / leerling wordt uit les geweerd bij potentieel gevaar 
of indien niet in staat om les te volgen 

↓ 

kort gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

↓ 

leerling wordt doorverwezen naar opvoeder 
 

leerling wordt gevraagd om een verklaring te noteren 
 

bij ernstige intoxicatie:  
medische bijstand 

↓                                                    ↓ 

vermoeden zonder zekerheid 
 

gesprek leerling + opvoeder 
 

toelichting bij de feiten en procedure 
bespreking folder druggebruik 

 

 vanaf 2e vermoeden of zekerheid  
 

doorverwijzing directie  
 

gesprek leerling + directie 
toelichting bij de feiten en procedure 

bespreking folder druggebruik 

↓                                                    ↓ 

contact ouders (door opvoeder)  
 

telefoon met uitleg over feiten en 
meegegeven folder 

 
bij toegeven gebruik in vrije tijd: 

wordt gemeld aan ouders 
(leerling krijgt de kans om zelf het 

telefoongesprek te voeren) 

 contact ouders (door directie) 

 

telefoon met uitleg feiten en folder  
 

bij zekerheid: 
melding opstart tuchtprocedure  

naargelang de afspraken: melding politie 
voorstel externe begeleiding 

 
bij ernstige intoxicatie:  

ophalen door ouders/medische bijstand 

            

herstelgesprek 
(leerlingbegeleidster) 

 eventuele opvolging via CLB 

          ↓ 

eventuele feedback aan ouders en school 

  

 
feedback leerkrachten via sharepoint 
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Flowchart vaststelling alcoholbezit / doorgeven van alcohol 

 

in beslag nemen alcohol   

 

 

gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

 

 

leerling wordt (eventueel) doorverwezen naar opvoeder 

 

1e overtreding                                                                      
gesprek leerling + opvoeder                                                   

bespreking regels en procedures DOS en 
folder alcoholgebruik 

 vanaf 2e overtreding 
doorverwijzing directie 

bespreking regels en procedures DOS 

  

                                                     

 

contact ouders (door opvoeder)  
 

nota in agenda of telefoon over feiten en 
folder en over mogelijkheid tot ophalen 

alcohol 

 

 contact ouders (door directie) 

 

telefoon met feiten en procedure + brief 
met melding feiten + ordemaatregel of 
opstart tuchtprocedure bij herhaling 

  

 
feedback leerkrachten via sharepoint 
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Flowchart vermoeden of vaststelling alcoholgebruik / onder invloed zijn 

eventueel in beslag nemen product  / leerling wordt uit les geweerd bij potentieel gevaar 

 

 

kort gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

 

 

leerling wordt doorverwezen naar opvoeder 
 

bij ernstige intoxicatie:  
verwittigen of ophalen door ouders/medische bijstand 

 

 

vermoeden zonder zekerheid 
 
gesprek leerling + opvoeder  
 
toelichting bij de feiten en procedure 
bespreking folder alcoholgebruik 

 vanaf 2e vermoeden of zekerheid  
 

doorverwijzing directie  
 

gesprek leerling + directie 
toelichting bij de feiten en procedure 

bespreking folder alcoholgebruik 

                                                     
 

contact ouders (door opvoeder)  
 

telefoon met uitleg over feiten en 
meegegeven folder 

 contact ouders (door directie) 

 

telefoon met uitleg feiten en folder + 
brief met melding ordemaatregel of 
opstart tuchtprocedure bij herhaling 

 
bij ernstige intoxicatie:  

ophalen door ouders/medische bijstand 
 

bij aanvoelen problematisch gebruik: 
voorstel externe begeleiding 

            

herstelgesprek 
(leerlingbegeleidster) 

 eventuele opvolging via CLB 

           

 

eventuele feedback aan ouders en school 

  

 
feedback leerkrachten via sharepoint 
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Flowchart vaststelling tabaksbezit / doorgeven van tabak (inclusief e-sigaret) 

 

in beslag nemen tabak 1e en 2e graadsleerlingen  / aanspreken 3e graadsleerlingen die 
doorgeven aan 1e en 2e graadsleerlingen 

 

 

gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

 

 

leerling wordt doorverwezen naar opvoeder 

 

1e overtreding                                                                      
gesprek leerling + opvoeder                                                   

bespreking regels en procedures DOS en 
folder tabaksbezit/-gebruik 

 bij herhaling 
gesprek leerling + opvoeder 

bespreking feiten, regels en procedures 
DOS 

  

                                                     

 

contact ouders (door opvoeder)  
 

nota in agenda over feiten en folder en 
over mogelijkheid tot ophalen tabak 

 

 contact ouders (door opvoeder) 

 

nota in agenda met feiten en 
ordemaatregel (strafstudie) en 
mogelijkheid tot ophalen tabak 

  

 
bij herhaling feedback leerkrachten via sharepoint 
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Flowchart vaststelling of vermoeden tabaksgebruik (inclusief e-sigaret) 

Eventueel in beslag nemen tabak (leerlingen 1e en 2e graad) 

 

 

kort gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

 

 

leerling wordt doorverwezen naar opvoeder 

 

vermoeden zonder zekerheid 
 
gesprek leerling + opvoeder  
 
bespreking regels en procedures DOS en 
folder tabaksbezit/-gebruik 

 bij vaststelling met zekerheid  
 

gesprek leerling + opvoeder 
 

bespreking feiten, regels en procedures 
DOS 

  

                                                    

contact ouders (door opvoeder)  
 

nota in agenda over feiten en folder (en 
eventueel over mogelijkheid tot ophalen 

tabak) 

 contact ouders (door opvoeder) 

 

nota in agenda met feiten en 
ordemaatregel (strafstudie) (en 
mogelijkheid tot ophalen tabak) 

 
 

bij blijvend gebruik: 
doorverwijzing naar directie 

(eventueel zwaardere ordemaatregel) 

            

 

bij zwaardere ordemaatregel - 
herstelgesprek 

(leerlingbegeleidster) 

 eventuele opvolging via CLB 
voor leerlingen < 16j  

           

 

eventuele feedback aan ouders en school 

  

 

 
bij herhaling feedback leerkrachten via sharepoint 
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Flowchart vaststelling bezit / gebruik / doorgeven / dealen van medicatie 

bij bezit/gebruik: discreet in vraag stellen 
bij doorgeven/dealen: in vraag stellen en eventueel in beslag nemen 

 

 

gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar regels en procedures DOS 

 

 

bij twijfel: leerling wordt doorverwezen naar opvoeder 

 

bezit/gebruik 
 

opvoeder controleert of 
het om voorgeschreven 

medicatie gaat 

 1e maal doorgeven of 
dealen                                                                     

gesprek leerling + 
opvoeder 

bespreking regels en 
procedures DOS 

 bij herhaling 
 

doorverwijzing naar 
directie 

    

                                                     

 

bij onduidelijkheid of twijfel contact 
ouders 

(door opvoeder) 
 
 

 

 contact ouders (door opvoeder of 

directie) 

 

telefoongesprek omtrent feiten met 
eventueel nota in agenda of brief met 

ordemaatregel of opstarten 
tuchtprocedure naargelang ernst 

mogelijkheid tot ophalen medicatie 

  

 
bij herhaling feedback leerkrachten via sharepoint 
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Flowchart vaststelling bezit en gebruik energiedrank 

bij bezit/gebruik: in vraag stellen 

 

 

 

 

gesprek leerling(en) + vaststeller  
→ verwijzing naar gezondheidsbeleid 

 

 

 

bij herhaling: leerling wordt doorverwezen naar opvoeder 

 

bij herhaald bezit / gebruik op school 
gesprek leerling + opvoeder 

bespreking regels en procedures DOS en folder energiedranken 

 

 

                                                     

 
contact ouders (door opvoeder)  

 
nota in agenda over feiten en folder 
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BEGELEIDING 

 

Vaststellen en doorverwijzen 

Het lesgeven aan en de begeleiding van leerlingen vraagt van elk personeelslid van de school een grote 

betrokkenheid.  In eerste instantie zal de leerkracht in de les verantwoordelijkheid opnemen voor zijn 

eigen leerlingen.  Het schoolleven wordt echter doorkruist door allerlei activiteiten (projectdagen, 

studiebezoeken, meerdaagse uitstappen, ….) waarbij alle personeelsleden van de school die 

verantwoordelijkheid delen, ook voor leerlingen waaraan ze geen les geven.   

Elk personeelslid dat zich zorgen maakt omtrent het functioneren van een leerling zal deze leerling daar 

dan ook op aanspreken en uitleggen waarom hij of zij zich zorgen maakt.  Misschien blijft er na dit 

gesprek twijfel bestaan omtrent middelengebruik in de brede zin. In dat geval verwijst het personeelslid 

naar de DOS-procedures die op school bestaan en verwijst de leerling door naar de opvoeder. 

Heeft het personeelslid zelf middelengebruik of een overtreding van de regels hieromtrent vastgesteld, 

dan neemt hij of zij deze middelen af, verwijst naar de DOS-procedures en verwijst door naar de 

opvoeder.  Deze middelen worden afgegeven aan de directeur of de opvoeder waarna de politie wordt 

gevraagd om ze te komen ophalen. 

Blijkt er op dat moment een ernstige bezorgdheid te zijn omtrent het welzijn van de leerling dan moet er – 

al of niet in samenspraak met de opvoeder/preventie-adviseur/directeur – meteen om medische bijstand 

worden verzocht. 

Overleg 

Aangezien de klassenraad het eerste overlegniveau is waarop het functioneren van de leerling wordt 

besproken, kan dit ook de vergadering zijn waarop voor het eerst een bezorgdheid wordt geuit.  In dat 

geval spreekt de klassenraad af wie de leerling aanspreekt.  Blijft er na dat gesprek een bezorgdheid dan 

wordt geduid dat er op school een DOS-beleid is en wordt de leerling doorverwezen naar de opvoeder. 

De opvoeder staat in voor de intake.   Hij neemt actie bij regelovertreding, noteert feiten of laat die 

noteren en verwijst wanneer nodig door naar de maatschappelijk werker en/of adjunct-directeur.  Elke 

melding omtrent een ernstige DOS-problematiek moet uiteindelijk doorgespeeld worden aan minstens een 

van beiden. Zij spreken met de leerling, overleggen wanneer nodig met de directeur, bespreken het 

gebeurde op de werkgroep leerlingenbegeleiding en gaan na of ouders of buitenschoolse diensten moeten 

worden gecontacteerd en wie dat doet.   

Bij dringende DOS-problemen en bij de onmogelijkheid om de maatschappelijk werker of de adjunct-

directeur te contacteren, worden dringende beslissingen door de directeur genomen.  Bij diens 

afwezigheid gebeurt dat door de opvoeder. 

Begeleiding 

Bij middelengebruik kan begeleiding noodzakelijk zijn.  Hierover wordt overlegd in de werkgroep 

leerlingenbegeleiding.  Hierin zijn de leerkrachten, de opvoeders, het CLB en de directie 

vertegenwoordigd.  Ook de maatschappelijk werker behoort tot dit team.  Op het overleg wordt beslist of 

de begeleiding gebeurt door deze maatschappelijk werker, dan wel of er wordt doorverwezen naar het 

CLB.  Het CLB bespreekt dit op haar beurt op haar teambespreking en beslist om ofwel zelf te 

begeleiden, ofwel verder door te verwijzen voor gespecialiseerde hulp. 

Communicatie en terugkoppeling 

Bij regelovertredingen en ernstige problemen spreekt het voor zich dat de ouders worden gecontacteerd of 

minstens op de hoogte gebracht.  Naargelang de ernst gebeurt dit door de opvoeder of een directielid. 

Naargelang de nood gebeurt dit met een aanmerking in de agenda, een bericht, een brief of een 
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(telefoon)gesprek. 

Binnen het luik begeleiding zal de maatschappelijk werker, het CLB of een andere instantie contact 

opnemen met de ouders naargelang de noodzaak en de beperkingen die hen zijn opgelegd door de 

wetgeving, zoals bijvoorbeeld het beroepsgeheim. 

Terugkoppelen naar de aanmelder, de klassenleraar, de klassenraad of de begeleidende personeelsleden 

bij een of andere activiteit gebeurt op een “need to know” basis.  Dit betekent dat essentiële informatie die 

nodig is om les te kunnen geven, een groep te kunnen begeleiden, zorg te kunnen dragen voor leerlingen, 

wordt meegedeeld. 

 

EDUCATIE 

 

Doelstelling van deze pijler is om alle jongeren op een effectieve manier te sensibiliseren, te informeren 

en vaardigheden bij te brengen in het verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs. Dit kan 

binnen het curriculum en/of via extracurriculaire projecten.  

We baseren ons voor de uitwerking van de pijler educatie op de leerlijn tabak, alcohol, cannabis en andere 

illegale drugs van VAD. De leerlijn beschrijft welke thema’s je bij welke leeftijden aan bod brengt en met 

welke doelstelling en biedt zowel handvatten voor activiteiten binnen het curriculum als voor 

extracurriculaire activiteiten.   

 

Met deze educatieve aanpak willen we de volgende doelen nastreven: 

- niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen.  

- experimenteergedrag uitstellen.  

- verantwoordelijk gedrag bevorderen.  

- vroegtijdig interveniëren. 

 

De effectiviteit van onze drugeducatie willen we verhogen door aandacht te hebben voor: 

- interactieve werkwijzen      

- gestructureerde sessies, die verschillende jaren herhaald worden; 

- de kennis en vaardigheden van de lesgevers rond het thema; 

- het inoefenen van copingsvaardigheden, beslissingen nemen en weerbaarheid in relatie tot 

middelengebruik bij leerlingen;        

- de perceptie van de risico’s van middelengebruik, vooral kortetermijngevolgen; 

- het tegengaan van misvattingen over gebruik bij leeftijdsgenoten en het bijstellen van de 

verwachtingen die men heeft van middelengebruik.  

 

 

Onderstaande educatieve pakketten kunnen binnen de verschillende graden van de school 

geïmplementeerd worden.   

Deze pakketten zijn beschikbaar op de website van de VAD: http://www.vad.be/ 

 

- Alcohol 

- Rock Zero 

http://www.vad.be/materialen/detail/rock-zero 

 

- Cannabis 

- Maat in de shit  

http://www.vad.be/materialen/detail/maat-in-de-shit-voor-het-onderwijs 

Daarnaast worden ook naargelang de noodzaak een aantal pakketten gehuurd. 

http://www.vad.be/materialen/detail/rock-zero
http://www.vad.be/materialen/detail/maat-in-de-shit-voor-het-onderwijs
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STRUCTURELE MAATREGELEN 

 

Verschillende opdrachten, acties en initiatieven op school dragen bij tot een positief schoolklimaat, de 

infrastructuur en het betrekken van de brede omgeving. De aandachtspunten verschillen per schooljaar. Er 

is geen pasklaar format om aan deze uitdagingen tegemoet te komen. Daarom gebruiken we ter inspiratie 

het wiel. Centraal staan participatie en betrokkenheid.  

 
 

Hieronder wordt opgelijst wat er reeds op school geïnstalleerd is, en wat nieuwe ideeën zijn. 

 

DOELSTELLING MAATREGEL DOELGROEP INBRENG VAN 

LEERLINGEN 

VERANTWOOR

-DELIJKE / 

EXTERNE 

ORGANISATIE 

MIDDAGPAUZE mogelijkheid tot 

sport/andere 

activiteiten, vaak 

door 

leerlingenraad 

georganiseerd 

leerlingen die op 

school blijven eten 

voorstellen/ ideeën 

indienen bij de 

leerlingenraad, 

mee helpen 

uitvoeren van de 

activiteiten 

leerlingenraad 

BAND TUSSEN 

LEERLINGEN 

- initiatieven 

leerlingenraad 

- ‘teambuilding’ 

activiteiten 

(groep-groei etc) 

- teamwork bij 

projecten en 

wedstrijden 

alle leerlingen voorstellen 

indienen bij 

leerlingenraad en 

betrokken 

leerkrachten 

- leerlingenraad 

 

- leerkrachten 

 

 

- leerkrachten 

BAND MET 

LEERKRACHTEN 

- klasuurtje 1e 

jaar 

- leerlingen 1e jaar 

 

/ Individuele 

leerkrachten, 
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- op uitstappen 

leren de leer-

lingen ook 

andere leer-

krachten kennen 

- speciale 

activiteiten op 

school zoals de 

mondiale dag, de 

triatlon ,… 

alle leerlingen werkgroepen, 

zoals het pastoraal 

team, werkgroep 

welzijn en LO-

leerkrachten 

INFRA- 

STRUCTUUR 

- de 6e en 7e 

jaars maken en 

onder-houden 

een eigen een 

ruimte (dir 

spreekt llraad 

aan) 

- zitbanken 

maken en 

herstellen 

- grasruimte: 

groene/ 

rode vlag:  

je mag wel/niet 

op het gras 

- 6e en 7e jaars 

 

 

 

 

 

 

- leerlingen met 

houtbewerking 

 

 

- alle leerlingen 

- 6e en 7e jaars 

maken en onder- 

houden dit 

 

 

 

- uitdenken en 

maken of 

herstellen 

 

 

- 6e en 7e jaars 

i.s.m. praktijkLK 

 

 

 

 

- leerlingen met 

hout- 

bewerking i.s.m. 

praktijkLK 

 

HYGHIËNE opruimdienst alle leerlingen in beurtrol per klas 

de opruimdienst 

uitvoeren / steeds 

vuilnis in de 

daarvoor bestemde 

plaats deponeren 

klasleerkracht 

GEZOND 

ALTERNATIEF 

- suikervrije 

dranken in de 

automaten 

- soep, fruit via 

leerlingen 

raad 

- gezond ontbijt 

- sport 

alle leerlingen leerlingenraad - directie 

 

 

- leerlingenraad 

 

 

- leerlingenraad 

- sportleerkrachten 

LEERLINGEN- 

RAAD 

leerlingenraad in 

werking  

alle leerlingen van 

de school 

organiseren  

van de 

leerlingenraad, 

uitvoeren van de 

activiteiten 

voorzitter 

leerlingenraad 

VEILIGHEID en 

WELBEVINDEN 

- antipest- 

commissie 1e 

graad  

- toekomst: peer 

tutoring 2e en 3e 

graad? 

- leerlingen 1e 

graad 

 

- leerlingen 2e en 

3e graad 

 

 

 

 

 

 

 

- leerkracht  / 

coaches 
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- GroepGroei 2e 

graad 

 

- leerlingen 2e 

graad 

 

 

 

 

- leerkrachten 

 

BETREKKEN 

VAN DE OUDERS 

schoolraad, 

vriendenkring, 

ondersteuning 

onthaalavond, 

info-avonden, 

open deur, 

kerstmarkt 

ouders van de 

leerlingen 

  

BETREKKEN 

VAN SLEUTEL- 

FIGUREN 

- CLB stelt zich 

voor op school 

- flankerend 

onderwijs 

- contactperso-

nen politie 

- communicatie 

met buurt-

bewoners / 

ingaan op 

bedenkingen van 

buurt-bewoners 

   

 

 

 


