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Communicatiekanaal van de scholengemeenschap 

 
Op zondag 10 november start het feestgedruis in “het 

sacrament” in de Moorseesesteenweg 129. (Niet ver van het 

Sterrebos). Voor een super toffe avond met food and drinks stort 

je 25€ voor jezelf en 35€ voor je partner op BE95 0910 2136 2358 

met de mededeling  

VK + jouw naam + aantal personen. Allen daarheen!!! 

 

 

 
Ontdek techniek in de voedingsindustrie en stoom jouw leerlingen 

klaar voor een STEM-beroep. Perfect voor het 5e & 6e lj.: vanaf 

35 €/klas en tot 50 leerlingen. Bezoek het Huis van de Voeding, 

Roeselare. Klik hier voor meer info.       

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 
“Een leerling vertelt me over zware problemen thuis. Ze vraagt om 

er met niemand over te praten. Mag ik als leraar dan echt niemand 

inlichten?” 

Je mag je collega’s vertellen dat zij zo vaak afwezig is vanwege 
zware problemen thuis. Als leraar kan je geen geheimhouding 
beloven aan leerlingen tegenover collega’s of directie. Je hebt als 
leraar wel discretieplicht, geen beroepsgeheim. 
 
Iedereen die in een school werkt, heeft discretieplicht 
(ambtsgeheim). Schoolpersoneel mag vertrouwelijke informatie 
over leerlingen discreet bespreken met collega’s, directie of het 
CLB om zo de leerlingen de nodige ondersteuning te bieden. Met 
derden die buiten de onderwijsinstelling staan, mag dat niet. 

2 uitzonderingen:  

1. Naast discretieplicht heeft schoolpersoneel meldplicht 
tegenover de directie. Ze moeten vertrouwelijke 
gegevens aan de schooldirectie melden (niet aan het CLB) 
als ze daarom vraagt.  

2. Het schoolpersoneel heeft de plicht om hulp te verlenen 
aan personen in nood. Ze kunnen daarvoor in de eerste 
plaats terecht bij de leerlingenbegeleiding en het CLB 
voor advies. Loopt de leerling een acuut gevaar door 
eigen toedoen (zelfdoding) of door toedoen van anderen 

(mishandeling, intra familiaal geweld …), dan moet de 

directie of het CLB de bevoegde diensten inlichten.  

 Van 13 tot en met 20 oktober staat 
de Week van het Bos in het teken 
van ravotten. Er zijn opnieuw speelse 
educatieve pakketten voor de lagere 
school, helemaal kant-en-klaar, maar 
nu ook voor de kleuterklas! Meneer de Uil en de Fabeltjeskrant 
nemen de allerkleinsten mee naar het grote dierenbos voor een 
fabeltastische Week van het Bos. Je vindt er originele spelletjes en 
opdrachten om je wandeling nog spannender te maken. Klik hier 
voor de lespakketten. 

‘Vriendenkring’ party: 10 
november: Sing halleluja! 

Bezoek het Joblabo Voeding 
met 5de en 6de leerjaar 

Heb je als leraar 
beroepsgeheim? 

Ravot je mee 
tijdens de week 
van het bos? 
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