Addendum bij het model van
centrumreglement VO 2019-2020

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:
Gelet op de huidige Coronacrisis past Crescendo CVO zijn centrumreglement aan. Deze aanpassing heeft
een tijdelijk karakter en geldt alleen voor schooljaar 2019-2020.
Gezien de specifieke problematiek van sommige cursisten wordt voor hen een speciale regeling uitgewerkt.
A. Opleidingen Vreemde Talen en NT2.
Cursisten die niet binnen de oorspronkelijke termijn (tot eind juni) kunnen beoordeeld worden, krijgen de
mogelijkheid om op een op voorhand afgesproken moment de evaluatie in te halen. De evaluatieperiode
van schooljaar 2019-2020 wordt verlengd tot uiterlijk 15 september 2020.
De inhaalevaluaties vinden plaats tussen 24 augustus en uiterlijk 15 september 2020
Die cursisten die een inhaalevaluatie willen, brengen hun leerkracht daarvan op de hoogte voor 15
augustus 2020. Er zal een regeling worden uitgewerkt. De cursisten worden via mail van deze regeling op
de hoogte gebracht. Er wordt slechts 1 inhaalmoment voorzien. De inhaalevaluaties gaan door op een nog
af te spreken locatie.
B. Andere opleidingen:
Voor wat betreft de andere opleidingen van Crescendo CVO worden er geen wijzigingen aan het bestaande
centrumreglement aangebracht.
C. Specifieke gevallen:
Voor de modules met Werkplekleren bestaat de mogelijkheid dat de cursisten hun werkplekopdrachten
extra muros in juli en augustus uitvoeren en begin september geëvalueerd worden.
Cursisten van de opleidingen die niet kunnen verdergezet worden in afstandsonderwijs en waar inhaallessen
niet of onvoldoende kunnen gerealiseerd worden, worden niet geëvalueerd. Het betreft volgende
opleidingen georganiseerd op semesterbasis: Koken; Lassen; Meubelmaker; Natuursteenbewerker;
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Realisaties dameskleding; en Vakman houtsnijwerk, tenzij anders gecommuniceerd door de betrokken
adjunct-directeur of coördinator.

2. Betwistingen en klachten
Beroepsprocedure in het kader van attestering
Geen wijzigingen: zie centrumreglement

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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