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 Samenvatting schoolreglement 2022-2023 

 Je moet op tijd op school zijn. Je blijft niet treuzelen op straat. Je keert ook niet terug 
naar de straat als je je fiets of brommer hebt geparkeerd. Bij het eerste belteken ga je 
onmiddellijk naar de rij. Je bent rustig als er om stilte gevraagd wordt. Dat geldt ook 
na iedere pauze. 
Leerlingen kunnen hun auto niet parkeren op het schooldomein. Dat is enkel voor 
personeel van de school. 

 Als een leerkracht afwezig is, ga je naar de studiezaal 113. 

 Wie te laat is, gaat eerst naar mevr. Capoen of naar het secretariaat. Voor de 
leerlingen van 1e en 2e graad: daar wordt je agenda ingevuld. Bij het binnenkomen in 
klas, toon je je agenda aan de leerkracht. Je laat je agenda ook tekenen door je 
ouders. Wie 3 maal te laat komt zonder wettige reden, gaat naar de strafstudie. 
Voor de leerlingen van de 3e graad: je ouders krijgen een melding via Schoolware. 

 Bij afwezigheid verwittig je telefonisch de school voor 8.30u. Wie op stage gaat, 
verwittigt de school, de stageplaats én de stagebegeleider. 
Gebruik hiervoor de briefjes die in je schoolagenda zitten. Voor een 5de afwezigheid 
of een langere afwezigheid heb je een doktersbriefje nodig. Je geeft je 
afwezigheidbriefje zo vlug mogelijk af aan de graadopvoeder. 

 Bij afwezigheid tijdens de proefwerken of op stage heb je altijd een doktersbriefje 
nodig. 

 Wie spijbelt, haalt de uren in. 

 Voor een afwezigheid anders dan ziekte of begrafenis/huwelijk moet je eerst 
toestemming vragen aan de directeur. Je hebt niet zomaar recht op deze vorm van 
afwezigheid. Zomaar een afspraak maken bij een arts, tandarts of voor een rijexamen 
en de dag zelf of achteraf de school verwittigen kan niet! Vraag op tijd de 
toestemming aan! De directeur is immers niet altijd beschikbaar. 

 Vanaf 8.30u tot 12.05u en vanaf 13.05u tot 16.40u verlaat niemand de school (of 
15.50u, afhankelijk van je lesrooster). Tijdens de middagpauze zijn het enkel de 
leerlingen die thuis het middagmaal gebruiken, die de school mogen verlaten. Ook al 
heb je een briefje van je ouders, de school kan dit niet toelaten. De schoolverzekering 
staat dit niet toe. Je kan de school slechts verlaten met uitzonderlijke toestemming 
van een leerkracht, opvoeder of de directie. 
De 7de-jaars hebben wel de toelating om de school te verlaten. Wij rekenen erop dat 
ze in de buurt niet voor overlast zorgen. 

 Tijdens de pauzes is het niet toegelaten om op de trappen te zitten. 

 Als je je inschrijft voor de avondstudie, ben je verplicht aanwezig voor de dagen 
waarop je inschrijft. Je kan slechts wijzigen per trimester. De avondstudie loopt van 
15.50u tot 16.40u en van 16.50u tot 17.30u of tot 17.50u. 
Je mag een leesboek lezen tijdens de studie. Strips, tijdschriften, e-books en gsm’s 
zijn niet toegestaan. 
Bij afwezigheid verwittigen je ouders de school. Als je afwezig bent zonder de school 
te verwittigen, worden je ouders per mail op de hoogte gebracht. Wie 3x onwettig 
afwezig in de avondstudie, krijgt geen toelating meer om avondstudie te volgen. 

 Leerlingen die een vast studie-uur hebben op het 8ste lesuur, kunnen de school 
verlaten om 15.50u i.p.v. 16.40u met toestemming van de ouders (zie mail). Wie geen 
toestemming krijgt van de ouders, blijft in de studie tot 16.40u.  

 Enkel voor leerlingen van de derde graad: deze toestemming geldt ook voor een 
toevallig studie-uur op het 8ste lesuur als de leerkracht afwezig is. Als je ouders in 
het begin van het schooljaar die mogelijkheid aanduiden in het digitaal formulier, ben 
je in orde voor de rest van het jaar. 

 Gedraag je respectvol naar iedereen. Wie dat niet doet, wordt uit de les gezet. Wie 3 
maal uit de les wordt gezet, heeft strafstudie.  
Ieder personeelslid heeft het recht om jou aan te spreken over je kledij of je gedrag 
en je agenda te vragen. 
Wees ook respectvol met elkaar op sociale media. Gebruik geen grove taal, 
beledigingen of bedreigingen. 

 Als je door je leerkracht uit de les wordt gezet, ga je onmiddellijk naar lokaal 113 en 
vul je het gele blad in. We controleren steeds je aanwezigheid in 113. 

 Roken, vapen, e.d.  en drugs zijn absoluut verboden op school. Ook in de directe 
omgeving van de school mag er niet gerookt worden. Dit geldt ook tijdens uitstappen. 

 Kauwgom is verboden. 

 Snoepen/eten mag enkel op de speelplaats, enkel tijdens de recreatie! Je mag niet 
eten in de klassen en de gangen uit respect voor het werk van het 
onderhoudspersoneel. Gebruik de vuilnisbakken om je afval te sorteren. 

 Tussen de lessen door mag je enkel water drinken uit de drinkfles aangeboden door 
school, niet tijdens de lessen. Je kan ze vullen aan de watertappunten op school. 

 Piercings of tatoeages in het gezicht of een stretch in het oor zijn niet toegelaten. 
Wie dit heeft, moet ze verwijderen en afdekken met een pleister. 
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 Kledij voor de meisjes: 
Zijn NIET toegelaten : strandkledij, te korte shorts, te korte rokken, spaghettibandjes, 
haltertopjes, diepe halsuitsnijdingen, teenslippers en sandalen zonder riempje 
achteraan, alle vormen van hoofddeksels. 
Leerkrachten en opvoedend personeel hebben het recht hierover te oordelen en jou 
aan te spreken. 

 Kledij voor de jongens: 
Zijn NIET toegelaten: korte shorts, afzakkende broek die je ondergoed laat zien, alle 
vormen van hoofddeksels. 

 GSM-gebruik mag enkel tijdens de pauzes op de speelplaats. Bij de tweede bel (einde 
pauze) mag je GSM niet meer te zien zijn. Je mag sms’en en spelletjes spelen. Je mag 
niet bellen. Je mag geen foto’s nemen en niet filmen zonder toestemming van de 
ander. Je beluistert geen muziek en je gaat niet op internet. Tijdens de les ligt je gsm 
volledig af en ligt hij in de gsm-tas die in het lokaal hangt. Dit geldt ook voor een 
smartwatch. 
Als je de regels overtreedt, wordt je gsm afgenomen en krijg je een opmerking in je 
schoolagenda. Je kan je gsm op het einde van de dag terug afhalen. Wie 3x binnen 
een maand zijn GSM heeft moeten afgeven, krijgt strafstudie. 
De school is niet verantwoordelijk voor schade aan je gsm die je oploopt op school. 
Het is verboden gsm’s en andere digitale toestellen op te laden op school. 

 Volgens de privacywet garanderen wij dat we persoonlijke informatie enkel delen 
met de leerkrachten of opvoeders die jou begeleiden en niet met andere mensen 
binnen of buiten de school. Dat betekent ook dat jij geen beeld- of geluidsopnamen 
waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, mag maken, publiceren of verspreiden tenzij je uitdrukkelijk de 
toestemming hebt van alle betrokkenen. Wees respectvol naar anderen toe op 
sociale media: begin niet te pesten, schelden, roddelen, ongevraagd foto’s te 
bewerken of door te sturen, enz. 

 Je bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat je meebrengt naar school. De 
school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan wat je meebrengt. 
Daarom is het geen goed idee om allerlei dure gadgets mee te brengen naar school. 

 Je bent ook verantwoordelijk voor het materiaal dat je op school gebruikt (in 
praktijklokalen, labo’s, e.d.). Bij schade of breuk zal je een vergoeding moeten 
betalen. 

 We verwachten dat je je houdt aan de veiligheidsinstructies die voor de 
praktijklokalen zijn opgesteld. Voor de reglementen per lokaal: zie schoolreglement 
achteraan (bijlagen). 

 Voor de 1e en 2e graad: verzorg je agenda. Het is een officieel document. Het is ook 
een belangrijk werkinstrument voor jezelf om te plannen en te organiseren. Je laat je 
agenda wekelijks ondertekenen door je ouders. 

 Dien je taken en opdrachten steeds op tijd in. Ben je gewettigd afwezig geweest (bv. 
ziek), dan dien je de eerstvolgende les de taak in of maak je de toets. Wie niet op tijd 
is en geen geldige reden heeft, krijgt een tweede kans voor 80% van de punten. Wie 
de 2de kans niet grijpt, moet de taak nog maken de leerkracht is niet meer verplicht je 
punten te geven. De inhaalbeurten worden steeds in de agenda bijgehouden. 
Wie verschillende keren niet in orde is met het indienen van een taak of meebrengen 
van materiaal, gaat naar de nablijfstudie. De nablijfstudie op vrijdag het 8e lesuur gaat 
door in lokaal 113. Wie spijbelt, haalt 2x in. 

 Voor het inhalen van een toets omdat je ziek was: 
Voor de eerste en tweede graad: de leerkracht spreekt met je af om de toets in te 
halen in de nablijfstudie. 
Voor de derde graad: je krijgt 1 kans om de toets in te halen. Je bent zelf 
verantwoordelijk om af te spreken met je leerkracht en het secretariaat om de toets 
in te halen in de avondstudie of nablijfstudie. Wie dat niet doet, krijgt nul voor de 
toets. 

 Wie ziek wordt op school of een ongeval heeft, verwittigt zo vlug mogelijk mevr. 
Capoen. Zij is de EHBO-verantwoordelijke. Je verwittigt je ouders pas of je verlaat de 
school pas wanneer een personeelslid van de school je toestemming heeft gegeven! 
Je stuurt dus geen sms’jes naar je ouders voor je toestemming hebt van iemand van 
het secretariaat!  
De school geeft enkel geneesmiddelen aan de leerlingen als je ouders daar 
toestemming voor hebben gegeven. 

 Wie een persoonlijk probleem heeft, kan steeds bij de leerlingbegeleiders of het 
secretariaat terecht. Voor de eerste en tweede graad: mevr. Bruyneel. Voor de derde 
graad: mevr. Noteboom. Voor praktische vragen kan je ook terecht bij je 
graadopvoeder of bij mevr. Maes (zorgcoördinator). 

 Iedere eerste dinsdag na een vakantie om 9.30u wordt het alarmsignaal getest. Dan 
hoef je niet te evacueren. Er is éénmaal per jaar een evacuatieoefening. 

 Achteraan in het schoolreglement staat de jaarkalender met de vrije dagen, 
vakanties, oudercontacten, de data van avondstudie, e.d. 

Alle afspraken staan in het schoolreglement. Goede afspraken maken goede vrienden. 
Wie niet van goede wil is, riskeert een sanctie. 

F. Glorieux 
directeur 


