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Aanwezig zijn op school en op tijd komen
Ik ben tijdig op school, dat wil zeggen om 8u45.
De lessen beginnen om 8u50.
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8u35

Mijn ouders verwittigen steeds de school wanneer ik niet
aanwezig kan zijn.

Ik moet voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs
meenemen naar school. Bijvoorbeeld een ziektebriefje van
de dokter of een geel afwezigheidsbriefje (maximum 4
keer)

Dagindeling
Maandag
08u50-09u40
09u40-10u30
10u30-10u40 Speeltijd
10u40-11u30
11u30-12u20
12u20-13u05 Middag
13u05-13u55
13u55-14u45
14u45-14u55 Speeltijd
14u55-15u45

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Speeltijd

Speeltijd

Speeltijd

Speeltijd

Middag

Middag

Middag

Speeltijd

Speeltijd

Speeltijd
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Veiligheid
Tijdens de lessen BGV (Beroepsgerichte Vorming) draag ik
de voorgeschreven werk- en veiligheidskledij.

Ik draag persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het
werken met bepaalde machines en installaties.

Ik gebruik het gereedschap zoals de leerkracht dit voordoet
of hoe beschreven staat op de instructiekaarten.

Gezondheid
Roken is niet toegelaten op school!
Na school wacht ik met het opsteken van een sigaret tot
ik mij op de openbare weg bevind.

Alcohol, pepdranken en andere drugs zijn in onze school
verboden.

Als ik medicatie moet nemen op school, gebeurt dit onder
toezicht van een leerkracht. Mijn ouders/opvoeders
brengen de school hiervan op de hoogte via een
doktersvoorschrift.

3

Algemene afspraken
Ik hou me aan de normale beleefdheidsregels tegenover
alle leerkrachten en medeleerlingen.
Ik volg de opmerkingen van alle leerkrachten.
Ik toon respect voor andermans mening, godsdienst en
eigendom.

Pesten van leerlingen of leerkrachten wordt altijd
bestraft.

Grove taal, scheldnamen, schelden, vloeken, racistische
uitspraken, dreigen, ruw spel, vechten en spuwen zijn niet
toegelaten

Stelen kan niet!

In de rij heerst orde en stilte. Onder begeleiding van de
leerkracht ga ik rustig naar het klaslokaal of de
werkplaats.

Ook buiten de school gedraag ik me volwassen. Ik hou
me aan de verkeersregels. Ik roep niet op straat. Ik
hinder geen andere weggebruikers.
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Messen, vuurwerk, aanstekers of andere gevaarlijke
voorwerpen zijn verboden. Deze voorwerpen worden
onmiddellijk afgenomen.

Er worden geen filmpjes of foto’s van personeelsleden of
andere leerlingen gemaakt op school.

Ik verlaat de klas, de speelplaats of het schoolgebouw
nooit zonder toestemming van de leerkracht.

Gedragsregels tijdens de les
In de klas hou ik mij aan de afspraken die de leerkracht
met ons maakt.
Ik voerde opdrachten uit zoals gevraagd.

Ik verlaat nooit zomaar de klas. Er moet steeds een
grondige reden zijn en vraag eerst toestemming aan de
leerkracht.

Ik neem geen kledij mee in de klas. Ik hang mijn jas,
sjaal, muts… aan de kapstok in de gang of laat deze
spullen achter.

Wanneer ik me ziek voel, vraag ik aan de leerkracht of
ik naar het secretariaat mag gaan.
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Gedragsregels op de speelplaats
Fysiek aanraking horen niet thuis op school of tijdens
buitenschoolse activiteiten.

Op de speelplaats zit ik op de daarvoor voorziene banken.

Ik sorteer het afval in de juiste vuilnisbakken. Alle
leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de netheid op
de speelplaats.

Bij het belsignaal ga ik onmiddellijk naar de juiste rij.

Gedragsregels in de toiletten
Alleen tijdens de pauze wordt er naar het toilet gegaan.
Als ik tijdens de les naar het toilet moet gaan, vraag ik
eerst
toestemming aan de leerkracht.
Ik verlaat onmiddellijk de toiletruimte na mijn toiletbezoek.

Het toilet moet steeds netjes achtergelaten worden.
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Gedragsregels in de refter
Iedere leerling krijgt in het begin van het schooljaar een
vaste plaats in de refter toegewezen.
Ik gedraag me rustig tijdens de maaltijd en bij het binnen
– en buitengaan van de refter.
Regelmatig eten is belangrijk. Daarom is het verplicht om
minstens een kleinigheid te eten tijdens de middagpauze.
Ik neem een gezonde maaltijd mee naar school.

Er kan vanaf de tweede week in september ’s middags
soep genomen worden in de refter voor €0,50.

Er is in de school geen drankautomaat beschikbaar. De
leerlingen brengen zelf hun dranken mee. Zij hebben wel
de mogelijkheid om tijdens de speeltijden te drinken aan
een waterfontein.

Er wordt niet met eten, drank of verpakkingsmateriaal
gespeeld.

Voor het opruimen van de eetzaal wordt er een beurtrol
opgesteld.
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Gedragsregels op de schoolbus
Ik gehoorzaam de busbegeleiding en de buschauffeur.

Ik blijf op de plaats zitten die mij door de busbegeleider is
aangewezen

Ik doe een veiligheidsgordel om, indien aanwezig op de
bus.

Er wordt op de bus niet gegeten, gedronken, gesnoept of
gerookt.

Ik sta ’s morgens tijdig klaar aan de afgesproken halte.

De ramen of de deuren van de bus mogen niet geopend
worden zonder toestemming van de busbegeleider
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Gedragsregels voor het openbaar vervoer
Ik wacht op de bus op het voetpad of op de stoep, NIET op
het fietspad en NIET in de tuin van de buren.

Ik val geen voorbijrijdende fietsers, voetgangers of auto’s
lastig.

Ik steek de straat over op het zebrapad, dus niet tussen de
voorbijrijdende auto’s.

Ik ga steeds zitten op de daarvoor voorziene banken, of ik
houd me vast aan de stangen of lussen indien er geen
zitplaats is.

Als ik opstap, schuif ik door. Zo kunnen de reizigers aan de
volgende halte vlot opstappen.

Ik val de chauffeur en andere reizigers niet lastig.

Ik laat geen afval achter op de bus of op de trein.
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Ik zet mijn voeten steeds op de grond en niet op de bank.

Er wordt niet gegeten, gedronken of gerookt op de bus.

Er worden nooit foto’s of filmpjes van de chauffeur of
andere reizigers gemaakt.

Ik zet mijn mp3-speler niet te luid, zodat de andere
reizigers niet gestoord worden.

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag
Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag worden op
onze school niet getolereerd. De school zal daarom alles in
het werk stellen om dit te voorkomen en indien nodig
maatregelen te treffen.
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Eigendom
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor
persoonlijke bezittingen.

I-pod, mp3, radio, computerspelletjes, skates…
zijn niet toegelaten op de speelplaats, in de
klaslokalen of in de werkplaatsen.

Kopen, verkopen, handel verdrijven of ruilen
worden niet toegelaten.
Er wordt geen geld of spullen geleend van of aan anderen.

Voor elke leerling is een persoonlijke kast voorzien
voor kleding, boekentas en persoonlijke voorwerpen.
Het gebruik van deze kast is gratis, voor de sleutel
vordt een waarborg van €15 betaald. Deze waarborg
wordt terugbetaald bij teruggave van de sleutel.
Diefstal wordt zwaar gestraft. De school nemen steeds
contact op met de jeugdpolitie.
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GSM en multimedia
Voor het starten van de lessen geven de leerlingen verplicht
hun GSM af. Ze worden terug bezorgd op het einde van de
schooldag.

Indien de ouders/opvoeders een leerling willen bereiken
tijdens de lesuren, mag dat niet via de GSM van die leerling.
De ouders contacteren dan het secretariaat van de school op
het nummer 015/63.94.64

Kledij en voorkomen
We komen naar school met gepaste en verzorgde kledij

Hoofddeksels zijn verboden (zowel voor jongens als voor
meisjes) vanaf het belsignaal dan het einde van de
speeltijd aankondigt.

Wij hechten veel belang aan een goede hygiëne en een
verzorgd voorkomen.
Douchen na de sportactiviteiten zijn verplicht.

Gelakte nagels of kunstnagels zijn niet toegelaten tijdens
de kooklessen.

.
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Schoolagenda en schoolmateriaal
Iedere les vul ik mijn schoolagenda in.

Ik zorg zelf voor het nodige schoolmateriaal. Alles moet
elke dag mee naar school gebracht worden.

Rapport
Ik krijg een rapport met kerstmis, Pasen en eind juni.

Ik laat het rapport ondertekenen door mijn
ouders/opvoeders en breng het zo vlug mogelijk terug mee
naar school.

13

