
Verschillende mensen beslissen in het middelbaar of je al dan niet naar een volgend

jaar mag. De uiteindelijke beslissing ligt bij de klassenraad.

Dat zijn de leerkrachten die aan jou lesgeven en de schooldirecteur. Een

medewerker van het CLB kan aanwezig zijn, maar die geeft enkel advies en mag

niet mee beslissen.

Tijdens een vergadering aan het einde van het schooljaar beslissen ze welk attest je

krijgt:

Die vergadering op het einde van het schooljaar noemen ze ‘een deliberatie’. Wil je

weten wat de klassenraad over je zei? Je mag de deliberatie inkijken, maar alleen

het stuk dat over jou gaat. De rest blijft geheim.

Ga je niet akkoord met de deliberatie? Bekijk het schoolreglement of lees meer

over wat je kan doen als je niet akkoord gaat met je attest.

Chat met CLB

Open ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-
21u. Schoolvakanties:
ma/di/wo/do: 14-21u. Een
chatgesprek is anoniem.

Door Vlaamse Scholierenkoepel 11-18 jaar

WIE BESLIST OF IK GESLAAGD BEN IN HET

MIDDELBAAR?

Krijg je attest A? Dan mag je naar het volgende leerjaar in dezelfde

studierichting.

•

Krijg je attest B? Dan mag je naar het volgende leerjaar, maar niet in

dezelfde studierichting.

•

Ze geven mee welke studierichtingen je wel mag volgen.•

Wil je toch dezelfde studierichting blijven volgen of een studierichting die

niet in het lijstje staat? Dan kan je het leerjaar overdoen (“blijven

zitten”), maar alleen als de klassenraad hiermee akkoord gaat.

•

Krijg je attest C? Dan mag je niet naar het volgende leerjaar. Je moet je jaar

opnieuw doen. Dit kan in dezelfde studierichting of je mag ook van

studierichting veranderen binnen hetzelfde leerjaar.

•

PRAAT EROVER

Mail met Vlaamse
Scholierenkoepel

Vul het formulier in en krijg
binnen de 2 werkdagen antwoord.

Ga langs bij CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

Bel met Vlaamse
Scholierenkoepel

Bel 0495602520 op werkdagen,
9-17u.

https://admin.watwat.be/rechten-op-school/waarom-bestaat-een-schoolreglement
https://admin.watwat.be/problemen-op-school/ik-ben-het-niet-eens-met-mijn-attest-wat-nu
https://www.clbchat.be/
https://www.scholierenkoepel.be/contact/formulier
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
tel:0495602520

