KOBA NOORDERKEMPEN VZW – Kloosterstraat 70 – 2910 Essen

WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.

KOBA NOORDERKEMPEN VZW – Kloosterstraat 70 – 2910 Essen

Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv
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WELKOM
Beste leerling 3 Technologische Wetenschappen
Van harte welkom in het derde jaar technologische wetenschappen in Essen. Als leerling van
de campus ‘technologische wetenschappen, zal jij les volgen op zowel het Sint Jozefinstituut
(STJ) als het Don Bosco Mariaberginstituut (DBM). Hopelijk voel je je op beide schoollocaties
snel thuis.
Met dit reglement willen we je duidelijkheid geven over een aantal praktische afspraken wat
betreft je dagelijkse schoolleven.
Het schoolreglement van DBM vormt de belangrijkste leidraad. Het schoolreglement van DBM
is bijna volledig op jou van toepassing. Af en toe zijn er enkele kleine (organisatorische)
verschillen: die vind je dan terug in dit campusreglement.
Wil je starten in 3 Technologische Wetenschappen, dan vragen we dat jijzelf en jouw ouders
het schoolreglement van DBM en dit campusreglement voor akkoord ondertekenen.
We rekenen op je stipte opvolging en wensen je alle goeds!
Veel succes.
Directie en leerkrachten DBM en STJ
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DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

1. Pedagogisch project
●

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

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. 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 school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt
ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op
de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring]
●

Sint Jozefinstituut – Don Bosco-Mariaberginstituut

Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van beide scholen. Deze volgen volledig
dezelfde geest en spreken elkaar nooit tegen.
Het pedagogisch project van beide scholen vind je terug op hun website: www.dbmessen.be en www.stjozefasoessen.be
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2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap KSN,
waartoe beide scholen behoren.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke
manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in
onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom
ook ten volle op jouw medewerking.

2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Op regelmatige tijdstippen organiseert de school een oudercontact. Op deze oudercontacten
krijgt u als ouder de gelegenheid om met de personeelsleden van de school de
studievorderingen en het functioneren van uw kind binnen de school te bespreken. Voor deze
georganiseerde oudercontacten waarvan de data in de jaarkalender vermeldt staan, kan u na
uitnodiging vrijblijvend inschrijven. Wanneer meer directe opvolging van uw kind nodig is
voorziet de school in de mogelijkheid tot individuele oudercontacten en dit zowel op vraag van
de school als op vraag van de ouders. Hiervoor maakt u best een afspraak via de directie. De
school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op
het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de
school verwittigen.

2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij
of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale
schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een
kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind
hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen
kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen
of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u
terug in het DBM-schoolreglement onder punt 3.1 en 4.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen,
mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig
te is.
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Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier
door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie vindt u terug in het DBMschoolreglement onder punt 3.1.
Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur
beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en
vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele
tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Het beleid van de school m.b.t. de begeleiding bij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en
problemen op sociaal-emotioneel vlak vindt u terug in het schoolreglement. De school zal
steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van
begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders. De school verwacht
dat de ouders ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover.

2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Jouw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs
betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om
je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp
wanneer je kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de
klassenraad daartoe beslist.
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DEEL II - HET REGLEMENT
Je bent administratief ingeschreven in het Don Bosco-Mariaberginstituut (DBM). Dit betekent
dat het schoolreglement van DBM onverkort van toepassing is. Hieronder vind je een overzicht
en eventuele extra afspraken per onderdeel specifiek voor de richting technologische
wetenschappen.

1. Inschrijvingen en toelatingen
2. Onze school
2.1 Lesspreiding, dagindeling en kalender
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
●
●

●
●

De lessen verlopen volgens de gebruikelijke uurregeling van de school waar je lessen
doorgaan (zie uurrooster).
De lessen worden zo ingepland dat je minimale en steeds haalbare verplaatsingen
moet maken. Voor deze verplaatsingen heb je best een fiets beschikbaar op school
(leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, kunnen een fiets van de
school gebruiken).
Je bent steeds 5 minuten voor het startuur aanwezig op de locatie waar je les hebt.
Je eet je lunch verplicht op school en op de locatie waar je het 4de lesuur les had en
vertrekt dan tijdig naar je andere leslocatie.

3. Studiereglement
3.1 Afwezigheid
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Ben je ziek of geraak je om een andere reden niet (tijdig) op school, dan meld je je steeds
afwezig op het secretariaat van de school waar je verwacht wordt volgens uurrooster. Als je
normaal les hebt in Robotland, verwittig je het secretariaat van DBM.

3.2 Persoonlijke documenten
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Toetsen
Extra regel voor de campus technologische wetenschappen: bij afwezigheid bij aangekondigde
grotere toetsen moet je op vraag van de vakleerkracht een medisch attest kunnen voorleggen
(net zoals bij examens).
ICT
Je werkt verplicht met de planner die STJ ter beschikking stelt. In deze planner zal alle
communicatie tussen de beide scholen en het thuisfront verlopen.
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Gebruik Smartschool en G suite (STJ): Je krijgt ook een account in de Smartschoolomgeving van
STJ en een gmail-account om te kunnen werken met Google Workspace. De school zal je een
Chromebook ter beschikking stellen wanneer vereist. Je laptop van DBM wordt ook uitgerust
voor werken in de Google Workspace.

3.3 Leerlingenbegeleiding
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Leerlingbegeleiding: hoewel je dossier voornamelijk behartigd zal worden op DBM, kan je ook
terecht op STJ voor extra zorg en begeleiding (vakleerkrachten, zorgleerkracht). Eén van je
leerkrachten op STJ zal fungeren als vast aanspreekpunt en het nodige overleg met de andere
school en leerkrachten mee opvolgen.
Evaluatie en je leerlingendossier: Je dossier wordt administratief beheerd op DBM
(leerlingvolgsysteem, Skore,…). Voor de vakken die je volgt op STJ worden de rapportpunten
en vakcommentaren verwerkt in het rapport dat je van DBM krijgt. DBM staat officieel in voor
je studiebekrachtiging.
Examens: Je legt in principe examens af op DBM. We kunnen hier om organisatorische
redenen van afwijken.

3.4 Begeleiding bij je studies
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Jouw leerkrachten van STJ en DBM staan elk in voor de nodige leerbegeleiding en maken
samen deel uit van de begeleidende klassenraad (over de 2 scholen).

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1 Praktisch afspraken en leefregels op school
Specifiek voor de campus technologische wetenschappen:
Je houdt je aan de afspraken en leefregels zoals ze gelden op de school waar je les volgt.
Deze afspraken en leefregels gelden ook steeds op de locatie Robotland en tijdens alle
verplaatsingen tussen de verschillende locaties.
Je volgt lessen op drie locaties:
4.1.1

De vakken (11u):
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en biologie op het Sint-Jozefinstituut, Hofstraat 56,
2910 Essen – 03 667 22 88
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4.1.2

De overige vakken (17u):
Godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, toegepaste wetenschappen
en Engineering en informatica op het Don Bosco-Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70, 2910
Essen – 03 690 19 10

4.1.3

Een deel van het specifieke gedeelte ‘Toegepaste wetenschappen en Engineering’ (4u)
In het leslokaal van Robotland, Hemelrijk 36, 2910 Essen – info@robotland.tv

