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Schoolwerking en – Afspraken Phoenix Academy Belgium vzw.

Structuur van de school:

Onze school bestaat uit een RVB, een basis team, een ondersteunend team en de studenten.
Het basis team wordt gevormd door ervaringsgerichte medewerkers die minstens twee jaar mee-
draaien in de schoolwerking.
Het ondersteunend team bestaat uit vrijwilligers, stagiaires en/of ouders die graag een bijdrage leve-
ren aan de schoolwerking, door zich in te zetten met hun eigen talenten.
Zowel het basis- als het ondersteunend team volgen de basisstructuur van de school, hieronder 
omschreven.

Studenten: 
Onder studenten verstaan we kinderen & jongeren tussen 6 en 18 jaar die een gepersonaliseerd tra-
ject kunnen volgen binnen ons ruime kader en op hun eigen ritme.
Studenten zijn aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag of hebben de mogelijkheid een 
stage-traject te volgen tijdens deze schooluren. 
Het studeren gebeurt op een vrije manier in een duidelijk kader en met gerichte ondersteuning. 
Onze studenten worden dagelijks geëvalueerd.
Examens worden afgelegd bij de examencommissie in Brussel.

Basis structuur: 
Groepen worden organisch gevormd. De studenten zijn niet gebonden aan klassen of leeftijden. 
Ze verbinden zich aan projecten en vormen projectgroepen voor een welbepaalde tijd.
Elk project kent een organisatiemoment, een planning, een presentatie van het resultaat en een 
evaluatie van het project.

Dagstructuur:
Ochtendcirkel(20min):  is een gezamenlijk afstemmoment voor alle aanwezigen
van de dag waar ruimte is voor planning, delen en vragen.

Studiemoment(2u): is een verplicht moment waarin ieder zich in rust aan studie kan wijden.

Middagpauze(1u): op maandag wordt er gekookt voor/door de
studenten die willen. Op andere dagen neemt de student zelf een lunchpakket mee.

Project namiddag(2u): hier worden alle activiteiten en leermomenten in de
vorm van een project gegoten. Projecten kunnen een halve dag in beslag nemen of een langere 
periode naargelang het onderwerp en bepaald door de deelnemers en begeleiders.

Avondcirkel (15min): we sluiten de dag gezamelijk af & bespreken mogelijke issues. 
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Het vrije leerproces

Elke student heeft een individueel traject. Alles wat de studenten leren en onderzoeken vertrekt 
vanuit een persoonlijke motivatie.
Wel worden ze geprikkeld en gestimuleerd om hun horizon te verruimen. 
Daarnaast krijgen ze ondersteuning van de groep en het team om een engagement tot een goed 
einde te brengen. 
Elke dag plant de student zijn/haar dag tijdens de ochtendcirkel. Studenten die voor zichzelf geen 
duidelijke richting kunnen geven aan hun studierichting of levenspad worden hierin geholpen.

Het Wezooz platform geeft een stevige basis voor de oudere studenten (+12) om hen te ondersteunen 
met algemene vorming als taal, wiskunde en wetenschappen, afgestemd op de eindtermen.
Ook kunnen zij elke educatieve app of website gebruiken indien gewenst. Verder zijn er voldoende 
studieboeken op school aanwezig. Specifieke studieboeken kunnen op aanvraag van de student wor-
den aangekocht.

De jongere studenten (-12) worden op een speelse en creatieve manier begeleid in hun basiseducatie 
met schrijven, lezen en rekenen.
Zij worden begeleid naar het behalen van een getuigschrijft lager onderwijs, rekening houdend met 
hun specifieke noden.

Naast de geplande activiteiten is er voldoende ruimte voor vrije momenten. Kinderen en jongeren 
leren immers veel door gewoon samen te zijn zonder plan. 
Samen zoeken we een gezonde balans tussen ‘actie’ en ‘gewoon zijn’, tussen begeleide activiteiten en 
spontane momenten, tussen ruimte voor de student en interactie met de groep.
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Basiswaarden :

• Elke student en begeleider heeft de verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid voor  
personen, materiaal, onderlinge afspraken en zijn/haar omgeving.

• Respect: Elke student wordt met respect behandeld en de student behandelt medestudenten en 
het team met respect.

• Vertrouwen: Een open en eerlijke communicatie, het nakomen van afspraken en zorg dragen 
voor je relaties.

Basis regels :

• Orde & netheid: elke student levert zijn bijdrage aan de orde en netheid van de school & ma-
terialen. In de keuken ruimt en wast iedereen na eigen gebruik zijn/haar spullen op en laat de 
keuken proper achter. Eénmaal per week is er een gezamenlijk poetsmoment waarbij iedereen 
zijn steentje bijdraagt. Wie vroeger klaar is met zijn taak helpt de anderen waardoor we samen 
kunnen afsluiten.

• Dienstbaarheid: Studenten hebben de verantwoordelijkheid elkaar te helpen en te ondersteunen. 
Begrip voor en luisteren naar elkaar is zeer belangrijk. Een open en eerlijke communicatie is hier 
een must.

• Veiligheid: Studenten zorgen ervoor dat alle spelen en activiteiten op een veilige en verantwoor-
de manier voor alle partijen en omgeving verlopen.

• Schoolcirkel: De groepsdynamiek is elk schooljaar anders, elke groep heeft een eigen behoefte, 
gemeenschappelijk belang en groeiproces. De schoolcirkel schept de mogelijkheid om binnen 
het kader van de basisstructuur een geheel eigen invulling te geven, afgestemd op de groep. 
Hier zitten alle leeftijden samen om te delen en vorm te geven aan onze school. Hier wordt het 
groepsgevoel aangesterkt en communicatie tot stand gebracht.

Communicatie

Conflicten & misverstanden, die meestal onstaan door het ontbreken van informatie, worden snel 
opgelost door in vertrouwen naar elkaar te luisteren & open te communiceren.
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Aanwezigheden:

Alle studenten verbinden zich ertoe om 4 dagen aanwezig te zijn. Stage-uren worden gezien als 
schooluren. 
Studenten moeten op tijd in de ochtendcirkel aanwezig zijn.
Thuisblijven kan, na duidelijk overleg met het team en de ouders.
Alle studenten nemen deel aan de ochtend- en de avondcirkel. 
Hierna is de schooldag ten einde.

Afwezigheden:

Te laat komen: Studenten dienen op tijd te komen. Laatkomers werken storend op de gehele werking. 
Gelieve het team telefonisch te verwittigen indien je toch later zal zijn en wat de reden er van is. 

Ziekte: Wettiging door de ouders.

Procedure bij ongewettigde afwezigheid:
Wordt de student uitgenodigd voor een gesprek. Indien het team het noodzakkelijk vindt worden de 
ouders hierover gecontatcteerd.

Schoolgeld:
Als collectief huisonderwijssysteem ontvangen wij geen subsidies of werkingsmiddelen van de staat.
 
De schoolbijdrage gaat naar de werking en de algehele onkosten en bedraagt 220€/maand. 
Dit bedrag wordt maandelijks gestort op de 1ste dag van de maand, zolang de student ingeschreven 
blijft.

rekeningnummer: BE41 7512 0720 8410
mededeling: voornaam+naam student + de maand
bv.: JAN DE BAKKER SEPTEMBER 2018

Wanneer er meerdere kinderen uit één gezin zijn ingeschreven in de school, vragen wij het school-
geld per kind apart te storten.

Eénmaal de student is ingeschreven, dient u telkens gedurende een heel trimster te betalen, ongeacht de 
afwezigheden. Bij eventuele veranderingen wordt éérst Jessica De Smet verwittigt.
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Studenten en teamleden verbinden zich ertoe om zich te houden aan de waarden, afspraken en 
structuur van deze school.
Ze leven en dragen dit uit op hun eigen unieke manier.
Studenten en teamleden weten en begrijpen dat het opnemen van de mede verantwoordelijkheid de 
waarborg is waardoor iedereen binnen de school zichzelf en de andere mag/kan leren 
ontdekken. Iedereen kan groeien en openbloeien in een veilige, respectvolle omgeving waar ieders 
vrijheid gewaarborgd is en blijft.

Studenten en teamleden verbinden zich ertoe om met regelmaat zichzelf en hun acties te evalueren.

Ouderparticipatie:

Inspraak ouders:
Ouders kunnen hun bedenkingen, vragen en suggesties kwijt bij het team. 
Open communicatie tussen ouders en het team is de sleutel tot een ondersteunende omgeving voor 
de studenten.

Actief in de school:
Ouders die graag een ondersteunende bijdrage willen leveren aan het schoolgebeuren kunnen dit 
doen in overleg met het team en bespreking in de cirkel.

Bezoek:
Geïnteresseerden die graag een bezoekje brengen aan de school zijn altijd welkom na afspraak. 

INTENTIEVERKLARING

Handetekening 
Jessica De Smet

Handetekening 
leerling

Handetekening(en) 
ouder(s)


