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schoolgids

Het volledige schoolreglement vind je op onze website. Je kan steeds hiervan
een papieren versie aanvragen. Deze schoolgids is een addendum van het
schoolregement, dit wil zeggen: het is het praktische gedeelte van het
schoolreglement. Met het ondertekenen van het schoolreglement bij
inschrijving, onderschrijf je als ouder én student onze visie.
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Beste Novanauten

Van harte welkom in De Nova.
Het wordt een heel bijzonder schooljaar. We
verwelkomen voor het eerst onze Novanauten in onze
nieuwe school. We kijken ernaar uit, om er samen met
alle leerlingen en ouders, een fantastisch avontuur van te
maken.
Jullie zijn de eerste leerlingen die zich Novanaut mogen
noemen en wij hopen dat jullie binnen 6 jaar ook de
eerste Novanauten zullen zijn die cum laude (vast en
zeker) zullen afstuderen!
De schoolgids die je nu in handen hebt, bevat handige
informatie die jij en je ouders paraat willen hebben.
Bijvoorbeeld de schooltijden, Nova-afspraken,
vakantiedata of wat je meeneemt naar school. Het
volledige schoolreglement vind je op onze website:
http://denova.school.
Als school zijn we nog steeds volop in ontwikkeling.
Daarom kan het zijn dat bepaalde praktische zaken er in
de loop van het schooljaar anders zullen voor staan. Wij
vragen hiervoor jullie begrip als we deze eventueel
zouden aanpassen.
Voor algemene vragen kun je altijd contact met ons
opnemen via ons e-mailadres, of maak je even een
afspraak. Voor de meest recente informatie kun je altijd
terecht op Facebook.
We wensen jullie een epic schooljaar toe met heel veel
goesting, plezier en succes.
Namens het hele team van De Nova
Hans Van Gelder
Directeur
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Betekenisvol
leren

De Nova trekt volledig de kaart voor levenslang betekenisvol leren. Je
kiest voor De Nova als jouw secundaire school omdat De Nova het
drastisch anders aanpakt.

Wat is
betekenisvol
leren?

De Nova wil een school zijn waar kennis echt gekoppeld wordt aan de
wereld rondom jou, waar je echt leert samen leren en waar je echt
inzicht krijgt in jezelf.
We willen dat je ontdekt hoe jij het best kennis verwerkt. Dat is
vandaag niet alleen meer aan de hand van boeken en in de klas, maar
overal. We vinden het belangrijk dat je de juiste omgeving hebt om in
te leren. Daarom nemen we je letterlijk en figuurlijk mee naar buiten:
de stad en de wereld als leerplek liggen voor ons open.
We willen je een dieper inzicht geven in kennis over onze complexe
wereld. We begeleiden je om hierin je eigen plaats te vinden.
Gaandeweg ga je jezelf kunnen oriënteren zodat je elke keer betere
keuzes kan maken. Zo leren we je leren vanuit fouten en laten we je
doorgroeien tot een wendbare en veerkrachtige jongvolwassene.
Om dit te realiseren gaan we aan de slag met een topteam van
leerkrachten en experts, die andere, nieuwe paden bewandelen.
Mensen die creatief “out of the box” denken, zodat je elke dag kan
schitteren.
We willen graag samen met jou “leren” betekenisvol maken!
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Supernova model
‘De Nova’ is hybride
Leren in een hybride wereld
Leerlingen en hun levens zijn veranderd. De school maakt maar een klein deel uit van hun leven. Er
zijn veel andere impulsen. Jobs, relaties, problemen thuis, hobby’s en gamen concurreren om
aandacht met naar school te gaan en schoolopdrachten uit te voeren.
Daarnaast zijn jongeren veel mondiger geworden. Er wordt voortdurend van hen gevraagd keuzes te
maken. Jongeren vormen een economische belangrijke groep consumenten en producenten.
Google, YouTube en sociale media zijn nieuwe “leerbronnen” die jongeren snel ‘wereldwijs’ maken.
Ze confronteren jongeren zeer snel met nieuws al dan niet correct en informatie, maar ook met
grofheid of met bedreigende gebeurtenissen in de wereld waar ze een houding - een mening tegenover moeten bepalen. De snelweg van informatie kent geen snelheidslimiet…
We gaan ervan uit dat leren dus geen one-time event is. Leren gaat om het effectief online en offline
leren, een doordachte opzet van werken en leren, naast andere activiteiten van interactie en
communicatie. Dit verrijkt zeker het leren: het maakt het leren boeiend, effectief en affectief.
Hedendaagse vormen zoals blogs, podcasts, labs … worden geïntegreerd in het proces, waardoor
de jongeren er op een doordachte manier gebruik van maken.

‘De Nova’ is connectief:
Connectie met de echte wereld
We zetten bewust in op het maken van connectie met de ‘echte wereld’. In die wereld liggen
urgenties, problemen en dilemma's. (Dochy, 2017) Die vormen de start van het leerproces en creëren
betrokkenheid bij onze leerlingen. We kiezen ervoor om leerinhouden geïntegreerd aan te bieden
door in te zetten op authentiek leren. (Volman, 2006)
In tegenstelling tot leren op basis van enkel abstract leermateriaal binnen de schoolcontext - dat
soms voor leerlingen moeilijk te vertalen is naar handelen in de buitenwereld - gaat authentiek leren
aan de slag met hiaten, dilemma’s, echte vraagstukken en ervaringen uit de samenleving.
Het traditionele leren zorgt vaak voor een bewuste versimpeling van de werkelijkheid, net omdat het
los van de dagelijkse praktijk staat. Bij authentiek leren gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met
rijke, complexe opdrachten of grote vragen, zoals die in het echte leven bestaan.

Connectie met de wij wereld
Leren ontstaat in interactie met anderen in een netwerk van peers, begeleiders en externe
stakeholders. Om samen te leren is vertrouwen in elkaar nodig. Het bespreken en expliciet maken
van inhoudelijke meningsverschillen leidt tot betekenisgeving.
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Samenwerking tussen de lerenden en het team of andere lerenden of begeleiders maakt de
overdracht intens en zinvol. Het proces wordt begeleid door een begeleider die de juiste feedback
op het proces geeft. Vertrouwen moet leiden tot co-constructie en constructieve conflicten om het
leerproces on drive te houden. Door sociale interactie, discussie… wordt het denken van de student
veel meer gestimuleerd en geactiveerd.

‘De Nova’ is oriënterend
Door een algemeen vormend basisaanbod, aangevuld met sterke uitbreidingspakketten, willen wij
voorkomen dat leerlingen zich jaarlijks moeten heroriënteren. We stellen de oriëntering bewust uit
tot het einde van het vierde jaar van het secundair onderwijs. Leerlingen hebben zo de tijd om samen
met de school en hun ouders een bewuste, onderbouwde keuze te maken.

‘De

Nova’ is flexibel

Flexibel traject
Wij gaan voor leren in het moment. We willen inspelen op wat de omgeving vraagt en passen deze
aan waar nodig. We steunen hierbij op de WIJ-wereld, die als fundament dient om het leerproces te
ondersteunen en passen deze in de vraagstelling vanuit de leerling.
Leerlingen voelen zich daardoor meer verantwoordelijk voor het eigen leren. De leerlingen
formuleren samen met hun begeleider doelen die leiden naar pure leerwinst op alle facetten van het
proces. De begeleider volgt het uitgezette traject van onze leerlingen en organiseert duidelijke en
bruikbare feedback.

Flexibele leerruimte
In een boeiende leeromgeving kan niet alles vooraf gepland zijn. Een rijke leeromgeving vraagt van
zowel de begeleider als de lerende om het leren zo te organiseren dat ’flexibiliteit’ mogelijk is. Dit
gebeurt ook niet enkel binnen de muren van het schoolgebouw. Formele en informele
leermomenten worden getriggerd door de begeleider en de groep zelf. Door toevallige activiteiten
en toevallige interacties tussen leerlingen wordt er spontaan geleerd en raakt de lerende meer
gemotiveerd. Het inrichten van flexibele leerruimtes vergt een mindset om open te staan voor
spontaan leren. De Nova wil dan ook echt een leerruimte zijn - in de breedste zin van het woord - die
informeel leren stimuleert.
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De drie werelden

IK-wereld: klopt de verhouding?
Deze wereld gaat over je binnenwereld. Het gaat over wat jou boeit, wat jou inspireert en waar jouw
bloed sneller van gaat stromen.
Deze wereld zit in je binnenste en is ook je “oercultuur”, je eigenste blauwdruk, die je gemaakt hebt
met eerdere ervaringen in jouw wereld. Het gaat over jouw eigenste talenten en eigenschappen, je
diepere “zijn”. Wat jij voelt, denkt, zegt, doet … komt voort uit deze wereld. Een wereld die jij met
alle eerdere impulsen bij jezelf gevormd hebt.

Het gaat hier niet om waarheid of juistheid, maar om schoonheid.

HET-wereld: klopt het inhoudelijk waar we mee bezig zijn?
In deze wereld gaat het over theorie. Zaken die je kan bewijzen en meten. Theorie die vastgelegd is
door een grote meerderheid van wetenschappers en denkers. Zaken die we kunnen gebruiken om
verder te denken omdat ze al bewezen zijn. Ankers die kunnen dienen om nieuwe gedachten aan
vast te hangen, om de goeie richting uit te gaan. Bv. de wereld van de wetenschap waar je zaken
objectief, concreet en tastbaar wil maken.
Dit wil niet zeggen dat deze wereld de ultieme waarheid bevat, maar we nemen aan dat we aan deze
wereld zaken wetenschappelijk kunnen aftoetsen of – indien we erin slagen - bewijzen. De zon draait
inderdaad niet om de aarde!

Hier spreken we over de wereld van de wetenschap waar je zaken
objectief, concreet en tastbaar wil maken, over waarheid en juistheid.

WIJ-wereld: klopt je houding, zoals je ermee omgaat?
Hier gaat het over sfeer, cultuur en identiteit. Hoe gedragen mensen zich? Hoe gaan ze met elkaar
om? Hoe beïnvloeden ze elkaar onmiskenbaar? Welke sociale interactie ontstaat er tussen
individuen? Welk soort communicatie leidt tot welk effect? Hoe staan bepaalde handelingen van
individuen in relatie tot de anderen? Hoe verloopt de synergie in groepen?

Deze wereld gaat over het intermenselijk verkeer, over echtheid.

6

Samen vormen deze drie werelden als spanningsveld, het fundament van De Nova.
We laten onze jongeren connectie maken tussen deze drie planeten. Hierdoor leren ze hybride om te
gaan met dillema’s. Ze zoeken oplossingen door de verschillende planeten te verbinden.
Dit sluit perfect aan bij de inzichten over hoe mensen actief kennis construeren: ze interpreteren
nieuwe informatie vanuit kennis (het), combineren het met informatie die ze al hebben vanuit eerder
ervaringen (wij), maar ook vanuit persoonlijke waarden en opvattingen (ik).
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Per Aspera Ad Astra
door de moeilijkheden naar succes

Lerende
school

De wereld kantelt en wij in De Nova zijn van mening dat we
mee moeten kantelen. Dat doen we weloverwogen. De Nova
is constant in ontwikkeling, maar dat betekent niet dat we
zomaar experimenteren met ons onderwijs. Wat goed werkt
voor onze leerlingen borgen we, wat niet werkt pakken we
aan! We maken linken tussen wetenschappelijk onderzoek en
de dagdagelijkse praktijk. We werken evidence informed. Het
zit gewoon in ons DNA om onszelf continu in vraag te stellen
en bij te sturen waar nodig.

Eigenaar van je
eigen leerproces

Zelfmanagement en learning control zijn noodzakelijke
kerneigenschappen voor moderne mensen. Continu leren
vergt zelfmanagement en de wil om over jezelf te reflecteren.
Het vraagt om een flexibele houding van iedereen om
zichzelf te kunnen en te willen bijsturen als er iets misloopt.
Ook elke professional is een manager op zich: met name van
zijn handelen, denken en functioneren. Zelfmanagement is
een doorgroeivaardigheid. Bij ons krijg je vooral veel
goesting. Door een goede feedback cultuur ervaar je succes.
Dit zorgt er ook mee voor dat je groeit in zelfstandigheid.

Feedback

Goeie feedback heb je nodig om je leerproces in de juiste
baan te kunnen sturen. In de Nova krijg je niet alleen
feedback van experts, maar ook van je medestudent,
medewerkers, toeschouwers … kortom van iedereen die
deelneemt aan jouw Epic. Natuurlijk willen we weten waar en
hoever je staat in dit proces. Daarom zijn er op sommige
momenten ook metingen nodig. Zo’n meting kan
verschillende vormen aannemen, dus niet enkel een klassieke
“toets”.
We bekijken het totaalpakket en verzamelen dit in je
portfolio. Dat gaat niet alleen over bereikte resultaten, maar
ook over je groei, je moeilijkheden die je overwonnen hebt,
hoe je je voelde en wat jij ervan vond.

8

Experts in kernteams

Betekenisvol
leren
met een
topteam

De Nova-leerkracht maakt het verschil en heeft een cruciale rol te
vervullen. Maar dit doet hij niet alleen. Samen met het kernteam is
hij mee verantwoordelijk voor jouw welbevinden. Het team zoekt
naar de juiste methodiek in functie van jouw leerproces. Zo maken
we komaf met de karikatuur waarbij het of volledige keuzevrijheid
en zelfstandigheid of traditionele klassikale kennisoverdracht van
leerstof moet zijn. Het team kiest voor een hybride vorm in functie
van jouw leerproces.

Betekenisvol
leren met een
goesting

Zorg in coaching

Betekenisvol
leren voor het
leven

Een levenslang leren vraagt om een flexibele houding om jezelf te
kunnen en willen bijsturen. Frustraties en fouten maken zijn
verbonden met het leerproces. Door in te zetten op afgebakende
autonomie, connectie met de echte wereld en een professionele
feedbackcyclus geven we je inzicht in je leerproces. Je ervaart
succes en we boren je goesting in leren aan.
Onze begeleiders helpen je in dit proces. Ze nemen je mee in het
proces en geven je tips om het tot een goed einde te brengen.

Oriëntering in zekerheid
We zetten volop in op vaardigheden die volgens De Nova
belangrijk zijn voor de toekomstige generatie. We leren je kritisch
zijn. We laten je probleemoplossend denken. We zetten in op je
zelfvertrouwen en je sociale vaardigheden. We maken je wereld
groter.
We willen je persoonlijkheid laten doorgroeien tot een
ondernemend iemand, met sterktes en zwaktes. Door onze sterke
focus op het leerproces geloven we dat je leren niet stopt aan de
schoolpoort of na je schooltijd. We willen dat je niet berust in het
verleden. We geloven in jouw gezonde dosis verstand om verder
te zoeken naar antwoorden die voortkomen uit de voortdurend
veranderende, complexe wereld van morgen.
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TO DO before take-off
Leerlingen die voldoen aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden op de dag van de
instap (of bij de beslissing van de toelatingsklassenraad) en wiens ouders het pedagogisch project en
schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend worden chronologisch ingeschreven.
De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je
administratieve dossier.
Documenten checklist van het eerste leerjaar, inleveren op het secretariaat:
•
•
•
•

Het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt behaald, het
bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie).
Je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft.
De BaSO-fiche die je samen met je rapport ontvangen hebt op het einde van het 6de
leerjaar.
De mail die je ontvangen hebt dat je plaats hebt in onze school.

Documenten checklist in een hoger leerjaar - na het intakegesprek - inleveren op het secretariaat:
•
•

Je rapport met het behaalde attest van het voorgaande schooljaar.
Je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft.

Voor ouders van leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, die zich
willen inschrijven in het gewoon onderwijs, maakt het verslag deel uit van de informatie die de
ouders overmaken aan de school bij inschrijving. Ook indien een verslag wordt opgemaakt tussen
het moment van de inschrijving en de effectieve instap in de school, melden de ouders dit aan de
school. De school verbindt er zich dan toe een overleg te organiseren met de ouders, het CLB en de
klassenraad.
De school verwerkt de persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen. Dat is nodig om de
leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen
optreden bij risicosituaties verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand
van sommige leerlingen. Dit gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of
hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt
en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet
ter zake dienend zijn.
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven.
Informatie over het stopzetten van de inschrijving vind je in het schoolreglement.
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Nova Epic
In De Nova werken we met een Epic. Een Epic is een periode van 5 à 6 weken waarin we samen
werken aan vraagstukken die ons bezig houden. Een Epic bestaat uit de volgende delen:

Take-off
Binnen de groep snijden we het onderwerp aan: wat houdt ons bezig? Wat willen we leren? Hoe
gaan we te werk? Wat hebben we nodig? We stellen een werkplan op, een traject. We plannen in
hoe we aan dit probleem gaan werken en wat we hierbij nodig gaan hebben.

Mission
Tijdens een Epic schuiven de experts missions in het proces, die de weg naar de oplossing kunnen
ondersteunen. Deze missions bevatten interessante leerinhouden waarbij je op verschillende
manieren nieuwe dingen ontdekt. Sommige missions werk je alleen af, andere in groep. Kom je
struikelblokken tegen of is het nog onduidelijk, dan krijg je begeleiding van onze experts. Missions
bestaan uit:

Mission Briefing
Een gerichte briefing in je uurrooster waarbinnen concepten en begrippen door experts
worden verankerd. Alles krijgt zo betekenis en de samenhang wordt duidelijk. Je kan hier
ook gerichte vragen stellen over de inhoud van de Mission

Mission Time
Tijdens Mission Time werk je alleen of in groep aan Missions. Je krijgt tijd om de opdracht
die in de Mission gegeven is te verwerken. Ook hier word je begeleid door een expert.

Kibo
Tijdens een ganse Epic werk je samen met heel wat mensen: je medestudenten en
experts van binnen en buiten de school. Dit zijn allemaal begeleiders die ons leerproces
gaan ondersteunen. We maken tijdens een Kibo tijd om al die feedback te verwerken in
ons leerproces. Kibo is een gepland moment waar je de hulp inroept van een begeleider
of waar je begeleider jou uitnodigt voor een gesprek.

Free Mission
Tijdens dit moment kan je op school blijven om taken te maken, Missions verder af te
werken onder begeleiding … gebruik makend van alle faciliteiten die op school aanwezig
zijn. Enkele experts zijn nog in de school aanwezig om je vragen te beantwoorden.
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Sports
Even een frisse neus halen tijdens het joggen, aan je conditie werken tijdens het zwemmen of even
de benen strekken tijdens een stevige voetbalmatch. De sportexperten organiseren verschillende
soorten Sports- momenten waar jij kan op intekenen.

Boosters
Sommige kennis en technieken zijn zo interessant dat je er echt wel eens van moet proeven: werken
met een 3D printer, geheimen van fotografie ontdekken , bedrijfsbezoeken, speciale
tentoonstellingen, dansvoorstellingen, film … Uit alles wat er rondom ons gebeurt, kunnen we iets
meepikken om te gebruiken op de weg naar onze Landing.

Landing
Na de afgesproken periode komen we tot een resultaat in onze zoektocht naar antwoorden op de
vragen van de Take Off. De “presentatie” hiervan kan op verschillende manieren gebeuren:
misschien heb je wel met een groep een hele tentoonstelling opgebouwd of een film, een quiz
bedacht , een artistieke voorstelling uitgewerkt.
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Portfolio
De weg die je hebt afgelegd in een Epic vinden we heel belangrijk, misschien nog belangrijker dan
het uiteindelijke resultaat. Alle dingen die je bijgeleerd hebt en gezien en doorworsteld hebt, nemen
we mee in je portfolio. Dit is een verzameling over jezelf die laat zien hoe je gegroeid bent als
persoon, als lerende, als mens. Het portfolio wordt zo een mooi naslagwerk over je leerproces.

Novaweek
Omdat de tijd soms snel gaat, is het belangrijk dat je de beschikbare tijd samen met jouw begeleider
goed indeelt: wanneer ga je naar een expert om uitleg vragen, wanneer werk je alleen aan een taak,
welke deadlines bouw je in, wanneer moet iets klaar zijn voor het groepswerk? Je bouwt mee aan je
eigen weekrooster en naarmate je in hogere klassen zit, wordt de indeling meer en meer je eigen
verantwoordelijkheid.
Je hebt dus aan het begin van een Epic, samen met je begeleider, enkele weekroosters in/aan te
vullen, zodat je je tijd goed indeelt. Leren plannen is erg belangrijk, maar dit is ook een leerproces.
Vandaar dat we je hierin begeleiden!
Een Novaweek kan er als volgt uitzien: (Let op, dit is louter indicatief.)
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Nova leefregels
Het hoofddoel is burgerschap
Burgerschap gaat over omgaan met elkaar
Actief burgerschap in De Nova bestaat uit:
Respect voor anderen en jezelf
• Actief participeren aan de gemeenschap.
• Op je eigen manier een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en milieuvriendelijke
samenleving.
• Je rechten en plichten kennen, ernaar handelen en ervoor opkomen.
• Op een constructieve manier met elkaar omgaan, communiceren en samenwerken;
• Opkomen voor je medeburgers.
• Je eigen mening op een niet relatie verstorende, geweldloze manier uiten.
• Jezelf kunnen zijn met begrip voor de identiteit(en) van anderen, zonder onderscheid van
ras, kleur, geslacht, geaardheid, taal, levensbeschouwing of geloof, politieke overtuiging
of sociale afkomst …
Respect voor je omgeving
• Respect voor gebouwen, leefruimte en omgeving.
• Respect voor materialen die ter beschikking staan.
• Navolgen van afspraken en regels die gelden op externe plaatsen (buiten de school).

Vanzelfsprekend
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Er geldt op school een NUL-tolerantie voor alcohol en drugs tijdens de lessen. Je wordt
onmiddellijk van de school verwijderd bij gebruik van deze middelen. Er wordt niet gerookt
op het domein.
Er geldt een NUL-tolerantie voor on- en offline pesten of seksueel misbruik onder welke vorm
dan ook: verbaal, visueel … Er wordt een pest-traject opgesteld, dat, bij niet volgen
automatisch leidt tot uitsluiting.
Energydrinks onder welke vorm dan ook zijn niet toegelaten.
De fiets of motorfiets wordt geparkeerd op de daarvoor voorziene plaatsen. We rijden niet
op het schooldomein.
Gepaste kleding is gewenst. Petten, kappen van hoodies … worden afgezet in het gebouw.
Oortjes en gsm wordt enkel op plaatsen gebruikt waar het toegestaan is, we zijn sociale
mensen die contact zoeken met elkaar.
We hebben op enkele plaatsen in de school een EHBO-post. Eerste zorgen worden daar
toegediend. Bij twijfel worden de ouders ingelicht en doorverwezen naar een ziekenhuis.
We nemen medicijnen op school enkel op voorschrift van een arts. De schoolmedewerkers
dienen geen medicijnen toe. We kunnen ze eventueel wel bewaren op een veilige plaats. Je
deelt je medicijn ook niet met een andere leerling.
Tijdens de Free Missions gelden natuurlijk dezelfde regels als tijdens andere Missions.
Je komt tijdig naar school volgens je planning.
Je houdt de omgeving van het domein netjes en je zorgt ervoor dat er niets vernield wordt.
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Maatregelen
KIBO
Wanneer jouw gedrag het dagelijkse campusleven hindert, kan de school in overleg met jou en je
ouders een overeenkomst maken. Hierin leggen we duidelijke afspraken vast die we in een bepaalde
termijn opvolgen. Zo willen we je helpen je gedrag aan te passen zodat jouw leerkrachten en
medeleerlingen, maar vooral jijzelf je opnieuw beter voelt op onze school. Dit bespreken we tijdens
een KIBO.
Orde-KIBO
Wanneer je echter de leefregels of je overeenkomst NIET volgt, kan elke docent op de campus je
een orde-KIBO opleggen. Dit kan gaan van een waarschuwing tot een tijdelijke verwijdering uit de
Missions, een alternatieve straf … Tijdens een orde-KIBO blijf je op school. Tegen een orde-KIBO is
geen beroep mogelijk.
Tuchtmaatregel
Als je deze voorwaarden toch nog schendt of als je de leefregels in die mate schendt dat jouw
gedrag een ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de veiligheid
of integriteit van medeleerlingen, docenten of medewerkers, kan de school een tuchtmaatregel
nemen. Deze vind je terug in het schoolreglement.
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De Nova-praktisch
Documenten
Heel wat informatie staat op je persoonlijke E-platform. Zorg echter dat dit altijd goed aangevuld is
en je planningen degelijk gemaakt zijn. Het kan zijn dat je begeleiders hiervan een afdruk maken
voor je portfolio!
Op het einde van het schooljaar sla je je portfolio op een E-drager op. De mogelijkheid bestaat erin
dat de school hiervan een kopie opvraagt ter bewaring op school. Ook je papieren cursusdelen en
nota’s hou je zelf goed bij, ook hiervan kan een kopie gemaakt worden door de school indien nodig.
Je portfolio bevat ook je evaluaties en begeleidingsgesprekken. Op dit platform kan je als ouder alle
informatie terugvinden.

Afwezigheid
Je bent verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan ALLE lessen.
Voor sommige redenen mag je echter afwezig zijn. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je
vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming nodig van de directeur. In het schoolreglement vind je
de uitgebreide wettelijke bepalingen.We sommen hieronder de belangrijkste nog eens op:

afwezig wegens ziekte
•
•

Je kan 4 x per jaar een verklaring van je ouders binnenbrengen ter attestering van je afwezigheid.
Geldig medisch attest bij langer afwezig dan 3 opeenvolgende dagen is nodig.

afwezig tijdens LO-Missions
•

Medisch attest conform niet deelnemen aan LO lessen is nodig.

afwezig wegens persoonlijke redenen
•

Religieuze feestdagen, familieraad, oproep rechtbank, begrafenis van aanverwanten,
examencommissie… hiervoor breng je een officieel document binnen.

tijdelijk onderwijs aan huis - synchroon internetonderwijs
•

Je hebt recht op onderwijs aan huis wanneer je een relatief ange periode afwezig bent. Voor
voorwaarden: zie online schoolreglement.

Middagpauze
Leerlingen kunnen een maaltijd gebruiken in de Bistro of op het domein. Enkel mits schriftelijke
toestemming mogen ze het domein tijdens de middagpauze verlaten.
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Financiële bijdrage
Je vindt een overzicht van de geschatte schoolbijdrage als bijlage bij deze schoolgids. Verplichte
kosten zijn kosten die je als ouders zeker moet betalen. Niet- verplichte kosten voor activiteiten die je
zelf kiest om te doen (vb. vakantie-uitstappen …), moet je ook betalen als je gekozen hebt om
hieraan deel te nemen.
Elke maand sturen we een schoolrekening. We verwachten dat deze rekening tijdig en volledig
betaald wordt en dat je de mededeling gebruikt. Dit betekent binnen de 15 dagen na verzending. Bij
problemen om de schoolrekening te betalen, is de directeur het aanspreekpunt. We gaan discreet
om met elke vraag en zoeken samen een oplossing.
Bij weigering om de schoolrekening te betalen, schakelen we de voorziene middelen in om de
openstaande rekeningen te innen: we gaan eerst in gesprek en dan gaan we over tot
ingebrekestelling.

Werking van het CLB
De Nova werkt samen met de diensten van het CLB. Je mag deze medewerkers ook zelf contacteren.
Voor meer info verwijzen we je naar het online schoolreglement.

Begeleiding bij je Epics
Begeleiding in je KIBO
Begeleiders zorgen ervoor dat je zo goed mogelijk in onze school functioneert. Ze begeleiden je als
je het moeilijk hebt met bepaalde delen van de Epics. Wanneer je andere moeilijkheden hebt kan je
ook bij hen terecht. Je kan op elk moment een Kibo met hen plannen. En zij ook met jou.
Ze volgen ook je werk op: of je op schema zit met je planning, of je al je taken gemaakt hebt, of je de
evaluatiemomenten gebruikt hebt, of je de doelen die in de Missions zijn verwerkt gesnapt hebt, …
We noemen dit permanente evaluatie: alles wat je bereikt hebt of nog niet, vind je terug in het
portfolio op het E-platform.
Tijdens een Epic wordt dit tussendoor aangevuld met heel wat informatie over je leerproces en
worden er extra of herhalingsmissions bijgeplaatst in jouw persoonlijk traject.
In je portfolio noteer je ook zelf je eigen bevindingen: wat een succeservaring was of met welk deel
je het nog moeilijk hebt.
Ouders kunnen dit mee volgen. Na enkele Epics bespreken we dan samen met jou en je ouders het
afgelegde proces.

Permanente evaluatie
We doen geen grote examens na een bepaalde periode. Docenten evalueren je de ganse tijd op
heel veel verschillende doelen: zowel inhoudelijk als hoe je het proces doormaakt en hoe je je daarbij
voelt. We zoeken telkens naar betere, snellere oplossingen en betere tools om je doorheen dit
proces te helpen. De weg naar de eindstreep toe wordt zo helemaal uitgeschreven in je portfolio.
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Kibo-raden (klassenraden)
Om je proces nauwkeurig op te volgen, komen de docenten en iedereen die aan jouw weg
doorheen De Nova gewerkt heeft, geregeld samen in KIBO-raden. We bespreken dan je evolutie.
De inhoud van deze bespreking vertalen we dan in een aparte Kibo met jou om de volgende stappen
te plannen.
Op het einde van een schooljaar komen de docenten samen in een eind-KIBO. We kijken dan hoever
je geraakt bent in de te bespreken periode en nemen een beslissing over het vervolgtraject: wat heb
jij nodig in de volgende stap? Welke Missions en welke inhoud gaan we volgend jaar voor jou
voorzien? Wat zijn de hoofddoelen die we jou gaan aanbieden?
Misschien ligt de aanpak van de school jou ook niet. Dan helpen we je oriënteren naar een andere
school die beter bij jou past.
We werken op deze manier tot aan het einde van jaar 4 van jouw schoolloopbaan in De Nova.
Nadien oriënteren we je naar een bepaalde richting, om in de twee volgende jaren heel diep op
deze materie in te gaan. In de 3e graad gaan we dieper in op bepaalde studie-inhouden en materiaal
per onderliggende studierichting. Je zal zelf nog meer moeten plannen, zelf studeren en organiseren.
Dit nemen we ook op in de begeleiding en we bespreken dit ook in de KIBO’s van deze twee jaren.
Alle “meetpunten” die we gebruiken zijn natuurlijk gestoeld op de leerplannen en eindtermen van
het secundaire onderwijs, de doelen van burgerschap en de evolutie in jouw leerproces. We
bespreken jou zo breed mogelijk in je portfolio.

Attesten
Zoals in elke secundaire school schrijven we onderweg eveneens de juiste attesten uit. Deze attesten
zorgen ervoor dat je een bewijs van schoollopen hebt en heb je ook nodig mocht je van school
veranderen.

Beroep
Niet akkoord met het verslag van de Kiboraden? In sommige gevallen kan je hiertegen beroep
aantekenen. Wanneer precies, staat uitgebreid in ons schoolreglement online.

Schoolverzekering
In geval van een ongeval tijdens de lesuren met lichamelijke letsels komt de schoolverzekering
tussen. Ook schade aan derden is verzekerd wanneer dit door een handeling vanuit normale
leeractiviteit voortkomt. Materiële schade (jas, bril, broek, boekentas… ) wordt niet verzekerd. Breng
dus geen dure spullen mee naar school. Voor de E-books/toestellen geldt een aparte regeling.
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PC & E-devices
De iPad die je via de school gebruikt, heeft een eigen verzekering. Voor details: zie de overeenkomst
van het leasecontract.
De E-materialen in de school worden met zorg gebruikt. Zo gelden de regels van veilig en
verantwoord internetgebruik en gebruik van devices ook in De Nova. Bij misbruik, opzettelijk
aangebrachte schade (ook aan programma’s) of ontvreemding vallen eventuele schade en
vergoedingen ten laste van de leerling.

Sports
Afhankelijk van de accommodatie die je gebruikt om te sporten, ben je verplicht de regels van de
sportzaal of van het zwembad te volgen. Zorg voor degelijke sportuitrusting en zorg dat het
regelmatig gewassen wordt. Zo voorkom je onaangename geuren in je locker of sporttas.

Lockers
Je kan een locker huren voor je persoonlijke spullen. Dit kan enkel per jaar. Let op: sleutel verliezen
betekent een nieuw slot op jouw kosten!

Schoolmateriaal
Voor het uitwerken van een Epic is soms materiaal nodig. Je zorgt dat je dit materiaal binnen korte
termijn in het bezit hebt. Wat je elke dag nodig hebt, is degelijk schrijfmateriaal: pen, potlood, gom..
Een passer en een geodriehoek behoort ook tot de noodzakelijke instrumenten. Een boekentas of
degelijke rugzak is heel handig. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen! Laat niets
waardevols zomaar ergens achter op het terrein of in het gebouw.

Contact
secretariaat:
info@denova.school
tel: 016 / 25 32 12
facturatie:
facturatie@denova.school
directie:
hans.vangelder@denova.school
adres:
GO! De Nova
Rerum Novarumlaan 1
Kessel-lo 3010
online:
www.denova.school
facebook: denova
instagr: denova
linkedin: denova
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