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D E W O U D LO P E R
Deze bundel begeleidt u door onze school. U vindt er alle informatie die u
nodig heeft zodat uw kind vlot kan starten in het nieuwe schooljaar.

Beste ouders,
Op 2 september krijgt uw kind een aantal belangrijke papieren mee naar huis:
De Woudloper
Lees dit boekje goed door en bewaar het thuis.
Belangrijke bijlagen om te bewaren
Nieuw! De Woudmemo: alle belangrijke info in één overzicht.
Schoolkosten
Schoolkalender
Folder ‘Leefregels voor een mediawijze school’
(Busreglement)
Invulfiches
Op deze formulieren verzamelen wij de nodige info over uw kind. Bezorg
ze zo snel mogelijk ingevuld, ondertekend en onder gesloten omslag aan
de klastitularis.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het nieuwe schooljaar kan zo vlot gestart worden.
Het Woudlucht-team

Algemeen

Campus Woudlucht
Prosperdreef 3
3001 Heverlee

Lessen starten om 8u45.
Het toezicht start om 8u20.
School eindigt om 15u40,
op woensdag om 12u15.

Tijdens het schooljaar kunt u de schooladministratie steeds bereiken van
maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u30 (op woensdag tot 12u30), behalve
tijdens de schoolvakanties.
016 38 06 66 of secretariaat.buso@woudlucht.be

St u d i e a a n b o d
Opleidingsvorm 1 voor type 2, 4 en 9
Opleidingsvorm 2 voor type 2, 4 en 9
Opleidingsvorm 3 voor type basisaanbod, type 4 en
type 9:
Observatiejaar
Opleidingsfase, kwalificatiefase en
integratiefase in de afdelingen 			
tuinbouwarbeider, grootkeukenmedewerker of
interieurbouwer
Opleidingsvorm 4 voor type 9

Surf naar www.woudlucht.be voor meer
informatie over het studieaanbod, het
busvervoer, buitenschoolse opvang,...
Volg onze dagelijkse activiteiten op de
facebookpagina van Campus Woudlucht.
Naast de Woudloper, krijgt elke leerling vandaag een
schoolagenda mee naar huis. Hierin staan dagelijks
de lesonderwerpen of de dagtaken.
Zit u met een vraag? Of heeft u een praktische
mededeling? Schrijf dit gerust neer in de daarvoor
voorziene vakjes.
Kijk ook zeker vooraan en achteraan in de agenda. Daar
staat nuttige info:
De schoolkalender
Vaste regels op school
Wat te doen bij afwezigheid?
Afwezigheidsbriefjes
...

Re s t a u r a n t
Leerlingen kunnen op school een warme maaltijd of een
broodje bestellen. Ofwel eet je elk dag warm en zal dit
automatisch besteld worden ofwel duid je elke maand
op het menu (nieuwsbrief) aan wanneer je een maaltijd
wenst te bestellen.
De bestelde maaltijden zullen altijd gefactureerd worden
tenzij:
• bij uitstappen
• bij afwezigheden met ziektebriefje van de 		
		
dokter vanaf de 4de dag.
Op de maandelijkse menu (nieuwsbrief) en in de
schoolagenda wordt meegedeeld wanneer er wel of geen
maaltijden/broodjes te verkrijgen zijn.

Kostprijs van de maaltijden:
Maaltijd (soep+hoofdschotel+dessert): € 4,05
Soep: € 0,65
*Prijzen kunnen aangepast worden
Broodje: € 2,50
naargelang de prijsstijgingen van
de leveranciers

Broodjes kunnen alle dagen op het
secretariaat besteld worden vóór 10u!!

Fo t o’ s e n a n d e r b e e l d m a t e r i a a l
Wij gaan zorgvuldig om met de wensen van ouders en leerlingen op vlak
van privacy. Op elk moment gedurende het schooljaar heeft u het recht uw
toestemmingen omtrent foto’s en ander beeldmateriaal te wijzigen.
Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

GW W
Elk schooljaar organiseren de leerkrachten van de verschillende opleidingsvormen een
GWW, een geïntegreerde werkweek. Dit kunnen sport-, bos- of zeeklassen zijn. Deelname is niet
verplicht. Toch vinden wij deelname zeer waardevol gezien de pedagogische meerwaarde. Tijdens deze
week schenken we zeer veel aandacht aan zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en communicatie.
De kosten van de GWW per opleidingsvorm kan u terugvinden in bijlage (schoolkosten). Bij de betaling
heb je de keuze uit éénmalige facturatie of gespreide betalingen.
Als uw kind niet meegaat op GWW, neemt hij/zij deel aan de projectweek op school. Tijdens deze week
zijn er alternatieve activiteiten voorzien. Eventuele kosten rekenen we aan via de schoolfactuur. U
ontvangt hierover snel meer informatie.

We g w i j z e r d o o r h e t s c h o o l re g l e m e n t
In het schoolreglement vindt u alle informatie over de werking van onze school, de doelstellingen en de
leefregels die we voorop stellen en daarnaast ook veel praktische informatie en procedures. Aan het begin
van elk schooljaar wordt u gevraagd dit schoolreglement ter kennisneming en voor akkoord te ondertekenen
(zie invulformulier).
We printen dit schoolreglement niet meer volledig uit voor iedereen, om de papierberg te verkleinen,
maar u kan het steeds raadplegen via de schoolwebsite www.woudlucht.be. U kan ook, indien gewenst, een
kopie vragen via het secretariaat. Via deze Woudloper bieden we u wel een beknopt overzicht van wat er
in het schoolreglement staat.
Pedagogisch project
Ons doel is de leerling optimale kansen bieden
en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot
gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve
en positief kritische jongeren in een diverse
samenleving.
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het
pedagogisch project van het GO! Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap. Om onze eigen
doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze
beleidsvisie af op dat pedagogisch project. Zo
ontwikkelt de school haar eigen schoolwerkplan.

Inschrijving en leerplicht
Beschik je over een verslag dat toegang verleent
tot het buitengewoon onderwijs, opgemaakt door
een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dan
kan je je inschrijven in onze school.

		

In het schoolreglement vindt u meer informatie
over de keuze godsdienst/zedenleer, vrijstellingen,
voorrangsregeling broers en zussen, weigering tot
inschrijven, veranderen van school en leerplicht.

Zie schoolreglement blz. 4

Schoolbestuur en schoolteam
Buso Woudlucht maakt deel uit van het
Gemeenschapsonderwijs
van
de
Vlaamse
Gemeenschap én van scholengroep Huis 11 Leuven
- Tienen - Landen. De algemeen directeur is mevr.
Kaat Vandensavel.
Ons eigen schoolteam bestaat uit: de directie, het
middenkader, het ondersteunend personeel, het
onderwijzend personeel, het paramedisch team,
het medisch en sociaal personeel, de opvoeders en
het administratief personeel.
		

Zie schoolreglement blz. 4 en 5

Neutraliteit
Het is in onze school niet toegelaten
levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Dat
geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke
kentekens en is van toepassing tijdens alle
onderwijsactiviteiten.
		

Zie schoolreglement blz. 4

Bij de inschrijving worden meteen afspraken
gemaakt. U als ouder of als meerderjarige leerling
ondertekent dan ook het schoolreglement voor
akkoord. Wij gaan vanaf dan het engagement
aan om ons pedagogisch project te realiseren en
kwalitatief onderwijs aan te bieden.

		

Zie schoolreglement vanaf blz. 6

Participatie
Wij hechten veel belang aan participatie van
alle personen die bij onze school betrokken zijn.
Daarom zijn er verschillende participatieorganen:
de schoolraad, de coördinatievergadering, de
leerlingenraad, de kwalificatiecommissie. We
werken ook nauw samen met de Pedagogische
Begeleidingsdienst, de Vriendenkring van IBSO
Woudlucht, lokale overheden en andere externe
partners.
		

Zie schoolreglement blz. 15.

Engagementsverklaring
De engagementen die de school en de ouders
aangaan, gaan over de aanwezigheid op
het oudercontact, voldoende aanwezigheid
van de leerling op school, de individuele
leerlingenbegeleiding van de school en de
houding tegenover de Nederlandse taal, onze
onderwijstaal. Wanneer u het schoolreglement
ondertekent, gaat u automatisch akkoord om aan
deze punten constructief mee te werken. Ook de
school engageert zich dagelijks ten aanzien van
deze thema’s.
		

Zie schoolreglement blz. 17

Het begeleidend centrum voor
leerlingenbegeleiding
Onze school werkt samen met het CLB GO! LeuvenTienen-Landen. Zij zijn te contacteren, indien nodig,
via www.clbgoleuven.be of op 016 81 58 18.
		

Zie schoolreglement blz. 41

Schoolkosten
Wij bieden kwalitatief onderwijs aan terwijl we
erop toezien dat de schoolkosten zo laag mogelijk
blijven. Dat kunnen we realiseren dankzij de
financiële hulp van onze Vriendenkring en andere
initiatieven. Voor sommige activiteiten en materiaal
zijn wij genoodzaakt een financiële bijdrage te
vragen. Deze kosten worden gefactureerd aan
ouders. Een overzicht van deze kosten kan u vinden
in bijlage. Gelieve bij betalingsmoeilijkheden
contact op te nemen met de financieel medewerker
van de school.
		

Zie schoolreglement blz. 55

Leefregels en het 4-lademodel
Goede afspraken zijn van groot belang voor een
vlot verloop van een schooljaar. Onze leefregels
kan u nalezen in het schoolreglement vanaf pagina
61.
Ook omtrent GSM-gebruik en media op school
zijn er duidelijke richtlijnen. Elk schooljaar krijgt u
daarover een aparte informatiefolder mee.

Om gewenst gedrag te bevorderen en, indien
nodig, een passende sanctie te voorzien, hanteert
de school het GO! 4-lademodel.
Op basis van de criteria ‘ernst’ en ‘frequentie’ kan er
een gepaste en rechtvaardige maatregel genomen
worden. Meer informatie hierover vindt u terug op
pagina 62 van het schoolreglement.
Ordemaatregelen
Als uw kind het verstrekken van het onderwijs of
de goede werking van de school hindert, zullen
we hem/haar aanzetten tot beter en aangepast
gedrag. Dat kan gaan om een taak niet afgeven
zonder reden, iets opzettelijk beschadigen, iets
besmeuren, herhaaldelijk te laat komen,...
In dat geval kan de directeur of het onderwijzend
en ondersteunend personeel één van de volgende
ordemaatregelen opleggen:
een mondelinge waarschuwing, een nota in
de agenda, een straftaak, een tijdelijke 		
verwijdering uit de les, een strafstudie,
een hulpkaart,...
Tuchtmaatregelen
De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als
uw kind door zijn/haar gedrag een gevaar of
ernstige belemmering vormt voor het normale
onderwijsgebeuren. Of als hij/zij door agressief
gedrag de veiligheid en de fysieke of psychische
integriteit van anderen in gevaar brengt. Dat geldt
zowel op school als op stage.
Tuchtmaatregelen worden genomen bij ernstige
feiten zoals: herhaling van strafstudies, het
weigeren van maken van taken, opzettelijke slagen
en verwondingen, diefstal, verbaal geweld, gebruik
van drugs,... (Deze lijst is niet limitatief!)
De tuchtmaatregelen die kunnen genomen worden
zijn een tijdelijke of een definitieve uitsluiting van
onze school.
		

Zie schoolreglement blz. 63

Noteer alvast deze belangrijke dagen in uw agenda!
Een uitgebreide, overzichtelijke kalender vindt u in bijlage.

Activiteiten
Infoavond nieuwe leerlingen +
stages
Maandag 9 september 2019
Schoolfotograaf
Maandag 16 september 2019
Woudlucht GO Classic
met Jasper Stuyven
Zondag 13 oktober 2019
Pastabuffet à volonté
Zaterdag 16 november 2019
Infoavond schoolverlaters OV1-2
Maandag 20 januari 2020
3de Grote Rommelmarkt
Zondag 26 april 2020
		
Opendeurdag
Zaterdag 9 mei 2020
Infoavond OV3 GTB
Maandag 11 mei 2020
			
Proclamatie
Maandag 29 juni 2020

Rapporten
Vrijdag 20 december 2019 : OV1-2-3
Vrijdag 3 april 2020: OV2-3
Vrijdag 30 juni 2020: OV1-2-3
Ouderavonden
Dinsdag 22 oktober 2019
Donderdag 19 december 2019
Dinsdag 31 maart 2020
Donderdag 25 juni 2020
Facultatieve verlofdagen
Vrijdag 4 oktober 2019
Maandag 3 februari 2020
Evaluatiedagen (= geen school)
Maandag 23 september 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 13 december 2019
Vrijdag 14 februari 2020
Vrijdag 27 maart 2020
Vrijdag 15 mei 2020
Maandag 22 juni 2020
Donderdag 25 juni 2020
Vrijdag 26 juni 2020
Pedagogische studiedag (= geen
school)
Maandag 7 oktober 2019

GELIEVE DE WOUDLOPER THUIS TE BEWAREN.

Wij wensen jullie een
fijne start van het
nieuwe schooljaar toe!

P r o s p e r d r e e f 3 , 3 0 0 1 H eve r l e e
016 38 06 66
secretariaat.buso@woudlucht.be

