Engagement Lift Brussel
Een inschrijving bij Lift Brussel houdt in dat je je engageert voor het naleven van de
volgende afspraken.
De klassenraad kan op het einde van een kwartaal beslissen je niet meer terug in te
schrijven als je de afspraken niet nakomt.
Afspraken
De labs

● Een kwartaal bij Lift telt 9 weken. Er zijn 4 kwartalen per schooljaar waarin je kan inschrijven
voor een LIFT- begeleidingstraject.

● Per kwartaal kan je inschrijven voor 1 of 2 labs of vakken. Het lab wiskunde telt voor 2.
● Een LIFT-begeleidingstraject omvat een minimale studie/werkbelasting van 20u per week. De
20u zijn te verdelen over de contactsessies (C-labs/T-labs/trajectbegeleiding) en
afstandsessies (E-lab/ werken via het leerplatform).

● De concrete invulling van de begeleidingssessies is vakspecifiek. Naast deze
engagementsverklaring dienen ook de vakspecifieke afspraken nageleefd worden.

● Contactsessies waartoe zowel C-labs, T-labs en trajectbegeleiding behoren, zijn verplicht en
vereisen steeds jouw aanwezigheid.

● E-labs (volgen van een EC-infosessie, naar de bib gaan, EC-platform opvolgen, extra uitleg
vragen -digitaal of extra contact-, vakfiches downloaden en bestuderen, oefeningen maken,
studeren, …) vinden plaats op de campus of via afstandsonderwijs. Je houdt voor elk vak een
digitaal portfolio bij. Je noteert je vorderingen voor elk vak in dit portfolio in moodle.

Analyse beginsituatie

● Bij de aanvang van elk kwartaal plannen we een voorkennistest wiskunde en
natuurwetenschappen voor ASO.

● Voor talen en andere vakken (geschiedenis, gedragswetenschappen) wordt er gepeild naar
het behaalde niveau voor kennis en vaardigheden.

● Uit de voorkennistesten en het intakegesprek moet blijken dat de leerinhouden van de tweede
graad gekend zijn. Indien dit niet het geval blijkt, kan je geweigerd worden voor een bepaald
kwartaal.

● De resultaten vormen de basis voor de individuele trajectbegeleiding en kunnen leiden tot een
advies voor heroriëntering van studierichting.

Trajectbegeleiding

● Na het intakegesprek en wanneer de resultaten van de voorkennistesten gekend zijn, volgt
een eerste POP- gesprek met de trajectbegeleider. Nadien word je op regelmatige basis
uitgenodigd in het kader van trajectbegeleiding.

● Via trajectbegeleiding word je geïnformeerd, geadviseerd en op maat begeleid voor jouw
traject.

● Deze trajectbegeleiding is een verplicht onderdeel van je traject.

Materiaal

● Bij inschrijving krijg je toegang tot het online leerplatform waar je het cursusmateriaal kan
vinden. Deze toegang verloopt op het einde van elk kwartaal of na het afleggen van het
examen.

● Het materiaal van Lift Brussel mag niet gedeeld worden.

T- labs
●

Op het einde van het kwartaal wordt een proefexamen afgenomen. Dit kan enkel op de
campus op het vastgelegde moment en wordt in geen geval via mail doorgestuurd.

●

Voor de talen wordt ook verwacht dat je een basispakket vaardigheden verwerkt voor je kan
deelnemen aan het proefexamen (zie afsprakenkader talen).

●

Je legt pas een examen af bij de VEC na een positief advies van het Lift-team.

●

Als je na een positief advies toch een onvoldoende resultaat behaalt op een examen bij de
VEC, dan ga je naar een inzage samen met een lift-coach. Je maakt hiervoor tijdig een
afspraak.

Aanwezigheid/ te laat

● Om te kunnen inschrijven voor nieuwe vakken in een volgend kwartaal dien je minstens 80%
van je studie/werkbelasting aan te tonen.Hiertoe wordt door het Lift team gekeken of je:

● gebruik maakt van de trajectbegeleiding
● voldoende aanwezig bent tijdens de verplichte C-labs en T- labs
● voldoende inzet toont voor je gekozen vakken (E-labs: zie portfolio).
● Bij afwezigheid verwittig je de betrokken lesgever via mail (ten laatste vóór 9 uur de dag van
het C-lab). Als je twee keer ongewettigd afwezig bent in hetzelfde C-lab, kunnen we je niet
meer optimaal begeleiden in je leerproces. Dit vermindert dan ook beduidend jouw
slaagkansen bij de examencommissie. We dringen dan ook ten zeerste aan op jouw
aanwezigheid.

● Als je te laat bent verwittig je de lesgever via mail. Als je minder dan een kwartier te laat komt,
kan je nog binnen komen. Als je meer dan een kwartier te laat komt, dan sluit je aan na de
pauze.

Breng volgende documenten zeker in orde:

● De documenten voor kinderbijslag dien je zelf aan te vragen bij de uitbetalingsinstelling. CVO
Lethas Brussel zorgt voor de validering van het ingevulde document.

● Wanneer je -18 bent, dien je een verklaring huisonderwijs in te vullen en te bezorgen aan het
Agentschap voor Onderwijsdiensten.

● Via LIFT kom je niet in aanmerking voor een schooltoelage. Deze kan je dus niet aanvragen.

Ik (naam cursist) ……………………...……………. engageer me voor de vakken aangeduid in
bijgevoegd schema. Ik ben eveneens op de hoogte van de afspraken binnen LIFT Brussel.
In tweevoud opgemaakt te Brussel, op …. / …. / 20..

Handtekening cursist

Handtekening ouder, begeleider
(enkel bij minderjarige cursisten)

……………………………………

…………………………………………

