Addendum centrumreglement 2019-2020
De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons
land te beperken, heeft ons centrum tijdelijk geraakt in haar werking. Daarom zijn er een aantal
maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot de evaluatie, om jou het lopende schooljaar op een
goede manier te laten afronden.

1. Begeleiding en evaluatie
Organisatie van de evaluatie
De certificering op het einde van het schooljaar 2019-2020 zal niet meer kunnen verlopen zoals eerder
bepaald. Het centrum hanteert voor het einde van het schooljaar 2019-2020 een afwijkende
evaluatieprocedure:
•
•

•

De modules die terug worden opgestart op 1 juni 2020 worden op dezelfde wijze geëvalueerd
als in het centrumreglement 2019-2020 is bepaald.
De modules die niet meer mogen/ kunnen heropgestart worden en in afstand worden gegeven,
worden ook in afstand permanent geëvalueerd aan de hand van opdrachten en/of taken en/of
toetsen die de leerkracht digitaal bezorgt aan de cursist. De cursist bezorgt het afgewerkte
product digitaal terug aan de leerkracht. Ook kunnen mondelinge proeven via conference call
worden afgenomen. Hierover worden concrete afspraken gemaakt met de betrokken leerkracht.
We zullen ons focussen op de essentiële leerdoelstelleningen/-inhouden.
Voor de modules die niet meer mogen/ kunnen heropgestart worden en waarvoor
afstandsonderwijs niet mogelijk of moeilijk is, wordt nagegaan in welke mate deze volgend
schooljaar kunnen afgewerkt worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het vervolgtraject met
de cursist besproken. De cursist zal dan (indien gewenst) zich terug moeten inschrijven.

De resultaten zullen worden meegedeeld door de leerkrachten. De geslaagde cursisten worden op de
hoogte gebracht van datum en tijdstip waarop ze hun studiebewijs kunnen komen afhalen op de
hoofdzetel, Mudakkers 25 te Lommel. Lukt dit moment niet, dan kan dit nog na afspraak.

2. Betwistingen en klachten
Beroepsprocedure in het kader van attestering
Er wordt niet afgeweken van het centrumreglement 2019-2020.
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3. Bijlagen
Centrumreglement en PPGO!
De wijzigingen aan het centrumreglement zijn het rechtstreekse gevolg van nieuwe regelgeving en hebben
onmiddellijke uitwerking zonder voorafgaand akkoord van de cursisten. Alle betrokkenen worden hiervan
onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht.
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