DE LEEFREGELS VAN A TOT Z
Afval

Wij rekenen erop dat je actief meewerkt aan het afvalbeleid. Zorg ervoor dat je op het
schoolterrein en in de lokalen het afval in de juiste vuilnisbak gooit. Zwerfvuil kan niet,
sorteren is de boodschap!

Afwezigheid

1.
2.

VERWITTIG in geval van ziekte vóór 9 u. de school
BESPREEK in de andere gevallen de afwezigheid voordien met de directie

Het bewijs van je afwezigheid dien je bij terugkomst onmiddellijk in op het
leerlingensecretariaat.
Voor elke afwezigheid tijdens een sportdag, een studie-uitstap, examens of in de week voor
de examens wordt een medisch attest gevraagd.
Ben je afwezig de dag voor je eerste examen dan zal je het eerste examen niet kunnen
meemaken en krijg je een inhaalexamen. Ben je afwezig tijdens de examens dan krijg je een
inhaalexamen voor de dag van je afwezigheid en voor de volgende examendag. De eerste
dag dat je terug bent studeer je op school voor het volgende examen.
Agenda

Je beschikt over een digitale en een papieren agenda:
·
De digitale agenda wordt ingevuld door de vakleerkrachten (lesonderwerp én
taken/toetsen/opdrachten).
·
Elke toets, taak, opdracht, … wordt tijdens de les aangekondigd en wordt ingeschreven
in de papieren agenda.
·
Je bent verplicht je papieren agenda elke dag bij te hebben. Op verzoek van een
personeelslid dien je hem onmiddellijk te overhandigen.
·
Je agenda is een werk- en planningsinstrument dat je helpt je bij het organiseren van je
persoonlijk werk.
·
Je agenda is een communicatiemiddel tussen je ouders, je leerkrachten en jezelf.

Belsignaal

Eerste belsignaal: alle leerlingen zijn aanwezig op de speelplaats en gaan naar de klas.
Tweede belsignaal: alle leerlingen zijn aanwezig in de klas.

Diefstal / verlies

Je ontvreemdt geen materiaal, geld, … en werkt niet samen om te stelen. Je zet evenmin
medeleerlingen aan tot oneerlijkheid. Diefstal kan leiden tot uitsluiting. De school is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele diefstal of schade. Elke vorm van handel is
verboden op school, tenzij met toestemming van de directie. Portefeuilles en waardevolle
zaken hou je best bij. Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke spullen. Verlies
je iets, verwittig dan onmiddellijk het secretariaat.

Eten / drinken

In de klaslokalen is enkel water toegestaan. Gebruik van andere drank en/of voeding is niet
toegestaan in de gangen of in de klaslokalen, tenzij hiertoe toestemming wordt gegeven.
Kauwgom is op school verboden.

Fiets / bromfiets

Plaats je (brom-)fiets in de fietsenstalling. Maak steeds je (brom-)fiets vast, ook aan het
fietsenrek zelf! De school is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadigingen.

Gedrag

Je gaat op een correcte wijze om met iedereen die studeert, werkt en leeft in de school. Er
wordt streng opgetreden tegen pestgedrag en geweld op school. Kwetsende opmerkingen
worden niet geduld. Ook op weg naar en van de school wordt stijlvol gedrag van je verwacht.

Kledij

Je draagt op school een verzorgde en nette kledij. Buitensporige kledij, vrijetijdskleding
(conform het schoolreglement) neusringen en andere zichtbare piercings, tatoeages, een
opvallende haartooi en make-up passen niet op school. In het schoolgebouw en in het
schoolrestaurant worden geen hoofddeksels gedragen.

Koptelefoon

Je hebt steeds een koptelefoon of oortjes bij. Je stopt ze bij het betreden van de school in je
leerlingenkastje of in je schooltas.

Leerlingenkaart

Je leerlingenkaart is strikt persoonlijk. Je hebt deze kaart steeds bij je. De kaart toon je of
geef je af op verzoek van een personeelslid. Bij verlies koop je onmiddellijk een nieuwe
leerlingenkaart aan op het secretariaat.

Leswissel

Tijdens de leswissel ga je rustig naar het volgende lokaal. Je roept en duwt niet in de
gangen. Blijf je tijdens de leswissel in het lokaal? Dan hou je het ook rustig: je roept niet, je
hangt niet uit de ramen en je stoort geen andere lessen.

Lift

Je mag de lift enkel gebruiken als daar een medische reden voor is. Je vraagt hiervoor een
liftpasje aan de directeur. Ga nooit alleen in de lift. Er mag maar één leerling jou begeleiden.

Middagpauze

Als leerling van de 2de graad blijf je ’s middags op school eten tenzij je de toestemming hebt
van je ouders om thuis te gaan eten.
Als je leerling bent van de 3de graad mag je ’s middags de school verlaten. Dit is een gunst
voor deze leerlingen en houdt - uiteraard - geen verplichting in.
Leerlingen die de school verlaten tonen steeds spontaan hun leerlingenkaart. Vergeet je je
leerlingenkaart dan blijf je op school.

Pesten

Neem bij pesterijen onmiddellijk contact op met de je titularisteam of de graadcoördinator. Er
wordt dan samen aan een oplossing voor het pestprobleem gewerkt.

Regen

Bij regenweer kan je steeds gebruik maken van de refter (gelijkvloers).

Roken

Roken op school is verboden.

Schoolactiviteiten

Je neemt deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven.
Ook studie-uitstappen, openschooldagen, sportdagen e.d. worden als normale lesdagen
beschouwd: je bent dan ook verplicht aanwezig.

Schoolgebouwen
& toiletten

Voor aanvang van de lessen en tijdens de speeltijd (10.15 u.)
- Tijdens de speeltijd verlaat je het leslokaal en ga je naar de speelplaats of de refter
(gelijkvloers). Blijf niet rondhangen in de schoolgebouwen. Indien nodig kan je wel naar je
locker. Je blijft weg van de eerste en tweede verdieping.
- Je gebruikt enkel de toiletten op de speelplaats.
Tijdens de lessen
- Blijf in het lokaal tijdens de lesovergangen of ga op een rustige manier naar het volgende
lokaal.
- Haal je materiaal uit je locker tijdens de pauzes en niet tijdens de lesovergangen. Anders
gaat er veel tijd verloren.
- Ga bij voorkeur naar het toilet tijdens de pauzes. Moet je toch naar het toilet dan ga je naar
het dichtstbijzijnde toilet (zelfde verdieping als je leslokaal). Je vraagt steeds toestemming
aan de leerkracht om het lokaal te verlaten.
Middagpauze
- Tijdens de middagpauze eet je in de refter (gelijkvloers) of in de studiezaal (1ste
verdieping).
- Tijdens de middagpauze gebruik je de toiletten op de speelplaats. Ben je in het gebouw
(vb. Computerlokaal, remediëring, …) dan mag je het dichtstbijzijnde toilet gebruiken.
- Blijf tijdens de middagpauze niet rondhangen in het gebouw. Wacht aan het lokaal van je
middagactiviteit of ga naar de speelplaats of de groenzone (zitten mag, liggen niet).
Toiletten
- De toiletten op de eerste verdieping worden enkel gebruikt door de meisjes, de toiletten op
de tweede verdieping enkel voor de jongens. De toiletten op het gelijkvloers (naast de
hoofdtrap) zijn niet toegankelijk voor leerlingen.

Schoolmateriaal

Je brengt je schoolmateriaal dat nodig is om goed les te volgen steeds mee naar school.
Schoolbenodigdheden kosten veel geld. Draag er dan ook zorg voor. Merk al je materiaal
met je naam. Kaft je boeken en hou ze netjes. Noteer je naam op een etiket. Schrijf niet in
handboeken en ontleende boeken.

Schooltraject

Neem steeds de veiligste weg naar huis en naar school en blijf vóór of na aanvang van de
lessen niet hangen aan de schoolpoort, wil je recht hebben op een tussenkomst van de
verzekering. Je leeft het verkeersreglement na en je bent steeds voorzichtig.

Smartphone

Het gebruik van een gsm op school is niet toegelaten. Schakel hem dus steeds uit. Bij
misbruik wordt je toestel tijdelijk in bewaring genomen en krijg je een werksessie (één lesuur)
opgelegd. Een tweede keer betrapt? Dan verdien je een strafsessie (3 lesuren)! Bij verlies of
diefstal ben je zelf verantwoordelijk. Dit geldt eveneens voor andere toestellen zoals tablet,
smartwatch, …

Spieken &
plagiaat

Tijdens evaluaties (examens, overhoringen, taken, presentaties, …) wordt eerlijkheid geëist.
Spieken en/of plagiaat is dan ook uit den boze.

Spijbelen

Spijbelen is niet aanwezig zijn op de plaats waar je wordt verwacht. Je schuilhouden op
school of de school verlaten zonder je af te melden op het secretariaat kan niet.

Straf

Voor kleine overtredingen krijg je een werksessie (één lesuur), bij grotere overtredingen kan
de directeur een strafsessie opleggen (3 lesuren).
BELANGRIJK: de strafessies vinden plaats buiten de gewone schooldagen en kunnen
inhouden het helpen bij de opruim na een evenement (eetfestijn, opendeurdag), het in- of
uitpakken van computers voor of na een vakantie, kleine klussen, …

Studie

Bij afwezigheid van een leerkracht verwittigt de klasverantwoordelijke het secretariaat en ga
je samen met je klasgenoten zo vlug mogelijk naar het studielokaal. Op de infoschermen kan
je zien in welk lokaal je verwacht wordt. Je neemt plaats in het voorste gedeelte van de
studiezaal, telkens met een plaats ertussen. Als je in de studie bent, eerbiedig je de
studiesfeer. Studie vraagt volledige stilte: GSM, oortjes en storen worden dan ook niet
geduld.

Taalgebruik

Je verzorgt je taalgebruik. Beleefdheid vinden we uiterst belangrijk. Je gebruikt algemeen
Nederlands..

Taken & toetsen

Leerlingen die een taak niet indienen kunnen deze de volgende les indienen voor de helft
van de punten.
Was je afwezig tijdig een toets dan maak je binnen 2 weken een afspraak met de leerkracht
voor een inhaaltoets. Indien je geen afspraak maakt of niet komt opdagen resulteert dit in
een 0.
Als je om gelijk welke reden niet aan een overhoring, oefening of persoonlijk werk kan
deelnemen, kan je verplicht worden die in te halen. Je neemt daartoe zelf contact op met
de betrokken vaktitularis.

Te laat komen

Zorg dat je steeds tijdig (vóór het eerste belsignaal) op de speelplaats bent. Telaatkomers
melden zich met hun schoolagenda op het secretariaat. Dit wordt genoteerd in je agenda.
Toon je agenda aan de leerkracht bij het binnenkomen in de les. Wie geregeld te laat komt,
kan hiervoor gestraft worden. Ook wanneer je tijdens de lesdag te laat in de les bent kan je
hiervoor een nota krijgen.

Turnen

Voor de turnlessen draag je de gepaste kledij.

Verloren
voorwerpen

Gevonden voorwerpen breng je onmiddellijk naar het secretariaat.

