Schoolcode
Beste ouders en studenten,
U koos vrijwillig voor een vorm van deeltijds kunstonderwijs. U bent dan ook van harte welkom aan
SLAC/Conservatorium. Voor een goede werking van de school worden in deze schoolcode een aantal
afspraken gemaakt en een aantal aanbevelingen gedaan:

1. Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt de richtlijnen opvolgen en een correcte en
beleefde houding aannemen tegenover al het personeel van de school en ook tegenover
elkaar.
2. Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. Een lestijd bestaat uit 60
minuten. Voor de individuele vakken krijgen de leerlingen één uur les per groep van 2, 3 of 4
leerlingen. De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden. De minimumleeftijd van de
leerlingen bij inschrijving bedraagt 8 jaar – voor dans 6 jaar – op 31 december van het aan te
vangen schooljaar.

3. De lessen worden stipt bijgewoond, van het begin tot het einde. Als een leerling de les niet
kan bijwonen, brengt hij/zij de leraar(s) vooraf op de hoogte. In elk geval dienen de ouders
altijd de reden van het niet bijwonen van de les schriftelijk mee te delen aan de leraar en het
secretariaat.

4. Alle afwezigheden van het onderwijzend personeel wegens ziekte, ongeval of welke reden
ook, worden in de inkomhal van het Conservatorium op het infoscherm meegedeeld (voor de
wijkafdelingen wordt een bericht uitgehangen in de betrokken locatie). Indien deze
afwezigheid voor 12u aan het secretariaat van het Conservatorium werd bekend gemaakt,
worden de leerlingen hiervan, in de mate van het mogelijke, telefonisch of per sms op de
hoogte gebracht, met voorrang voor diegenen die het verst wonen.
5. Cursisten die in groep les volgen (bv.: woord, dans, instrumentaal en vocaal ensemble,
koor, orkest) mogen in de loop van het jaar hun medeleerlingen niet in de steek laten. Zelfs
als ze geen examen afleggen, dienen ze verder repliek te geven, zodat hun klasgenoten op
een normale manier het schooljaar kunnen beëindigen. Wie zich niet aan deze afspraak
houdt, kan als leerling geweigerd worden.
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6. Het volgen van alle vakken van een optie per studierichting en graad is verplicht.
7. De leerlingen mogen de school niet verlaten tijdens de lesuren zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toelating. De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen op tijdstippen
waarop de leerlingen geacht worden in de klas te zitten. Aan de ouders wordt gevraagd om
hun minderjarig kind af te zetten aan het klaslokaal ten vroegste 5’ voor aanvang van de
lessen en af te halen aan het klaslokaal ten laatste 10’ na het einde van de lessen. Bij een
ongeval op het schooltraject (van of naar de school) moet de school aanstonds verwittigd
worden. Zorg voor zoveel mogelijk bewijsstukken (datum van het ongeval – naam, voornaam
en adres van de bijgeroepen geneesheer – datum van het eerste onderzoek – aard van het
ongeval – verwondingen (vermeld de aard en de getroffen lichaamsdelen) – getuigenissen –
vaststelling door politie of rijkswacht….) Indien hieruit blijkt dat het schoolongeval onder de
schoolverzekering valt kan op het conservatorium een formulier worden afgehaald. Dit
formulier wordt – samen met een kleefbriefje van het ziekenfonds – aan het secretariaat
terugbezorgd, nadat het door de ouders en de dokter werd ingevuld.
8. Het is niet toegestaan dat volwassenen in de klas aanwezig zijn terwijl de kinderen les
krijgen. Voor informatie over de vorderingen van uw kind kan u terecht bij de leraars tijdens
oudercontacten of na afspraak met de leraar.
9. Veranderen van leraar of klas kan tot 01 oktober van het lopende schooljaar, na akkoord
van de betrokken leraars en van de directeur. Nadien zijn geen wijzigingen meer mogelijk. De
gemotiveerde aanvraag gebeurt schriftelijk. Bij problemen, van welke aard ook, wordt eerst
met de leraar gepraat. We willen er toch op wijzen dat een leerling, zeker binnen 1 cyclus, om
pedagogische redenen best bij dezelfde leraar blijft.
10. Cursisten kunnen in de hoofdschool, dit volgens de beschikbaarheid van de lokalen, vanaf
12u gebruik maken van een klas om te oefenen. Zij schrijven hun naam in een daartoe
bestemd register, bijgehouden op het secretariaat met vermelding van begin- en einduur van
de repetitie. Indien de klas over een eigen sleutel beschikt wordt deze na de repetitie terug
afgeleverd op het secretariaat. Wie het register tekent is persoonlijk verantwoordelijk voor de
sleutel, de orde van de klas, schade en/of andere onregelmatigheden die eventueel
vastgesteld worden. De sleutel mag onder geen beding aan derden worden meegegeven.

11. Het volgen van een tweede instrument is geen recht maar een gunst, vanaf de middelbare
graad. Leerlingen die zich voor een tweede instrument aanmelden, komen in eerste instantie
op een wachtlijst terecht. Ze worden verwittigd als er een plaats vrijkomt. De aanvraag voor
het tweede instrument dient elk jaar te worden hernieuwd.
12. Vooraleer tot de aankoop van een instrument over te gaan is het aangewezen vooraf
advies te vragen aan de leraar. Voor wie nog niet onmiddellijk tot een aankoop wil overgaan,
bestaat de mogelijkheid om gedurende max. 4 jaren (tot en met het eerste jaar van de
middelbare graad) bepaalde instrumenten te huren in de school, afhankelijk van de
beschikbaarheid van dit instrument.
13. Partituren worden door de leerlingen aangekocht, vermits kopiëren, zelfs gedeeltelijk,
wettelijk verboden is (wet van 30-6-94).
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14. Het niet volgen van één vak heeft uitschrijving voor alle vakken van dezelfde optie tot
gevolg.

15. Wie meer dan 1/3 van de lessen niet heeft bijgewoond voor 1 februari van het lopende
schooljaar kan niet slagen en wordt uitgeschreven.
16. De leerlingen worden geacht mee te werken aan klasaudities, buitenschoolse
voorstellingen en activiteiten georganiseerd in de school zelf. Verontschuldigingen worden
vooraf schriftelijk meegedeeld.
17. Elk jaar, tussen 15 mei en 30 juni, worden examens georganiseerd. Het examenschema wordt
tijdig bekendgemaakt. De deelname aan examens is verplicht.
18. Herinschrijvingen moeten gebeuren van midden juni tot 30 juni, zo niet verliezen deze
leerlingen hun voorrang en plaats bij hun leraar.
Exacte data en plaatsen van inschrijving worden meegedeeld ad valvas of kunnen
geraadpleegd worden op de site.
19. Leerlingen moeten ingeschreven zijn voor 01 oktober van het lopende schooljaar.
20. Gedeeltelijke terugbetalingen, op basis van een geldig attest voor vermindering van
inschrijvingsgeld, kunnen aangevraagd worden tot 30 september van het lopende schooljaar.
Volledige terugbetalingen (wegens uitschrijving) kunnen aangevraagd worden tot 15
september van het lopende schooljaar.
21. Het materiaal van de school en de eigendommen van de medeleerlingen worden met de
nodige eerbied behandeld. Bekraste meubels, beschadigde fietsen e.d. moeten vergoed
worden door de dader. Leerlingen die betrapt worden op vandalisme worden definitief
uitgesloten.
22. Tussen de lessen wordt zo snel mogelijk en ordentelijk van lokaal gewisseld. Er wordt
niet gelopen of gespeeld in de gangen. Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken.
Tijdens de lessen worden gsm’s niet gebruikt.
23. De leerlingen worden verzocht hun boekentassen, rugzakken, instrumenten enz. niet
onbeheerd achter te laten in de gangen, in de leslokalen, in de kleedkamer (dans), op hun
fiets… Fietsen worden vergrendeld en bij voorkeur vastgemaakt aan het rek. De school is
immers niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.
24. Ouders, grootouders of derden die kinderen naar het conservatorium brengen worden
verzocht de kinderen te begeleiden tot aan het klaslokaal.
25. In de hoofdschool bevinden zich twee drankautomaten en een terugnameautomaat. De
lege glazen flesjes kunnen in de terugnameautomaat gezet worden en de plastieken bekertjes
en flesjes kunnen in de voorziene vuilbakken geworpen worden.
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26. In de school geldt algemeen rookverbod.
27. Sancties die toegepast kunnen worden:
1. Een vermaning vanwege de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht
2. Een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht
3. Een definitieve uitsluiting door het College van Burgemeester en Schepenen op voorstel
van de directeur.
28. Het volledige schoolreglement is te downloaden op de website, alsook verkrijgbaar op het
schoolsecretariaat.

Door betaling van het inschrijvingsgeld verklaart u zich akkoord
met het schoolreglement en schoolcode.
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