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Telaatkomen

▪ Ben je bij het begin van de voor- of namiddag te laat op school? Ga dan 

eerst langs bij je opvoeder voor je naar de klas gaat.

▪ Te laat zonder geldige reden, dan volgen we onderstaand stappenplan:

▪ Als je ’s voormiddags na 9u15 of ’s namiddags na 13u50 op school 

aankomt, dan word je voor die halve dag als afwezig aangeduid. Leerlingen 

die, omwille van hun lesrooster of door afwezigheid van een leerkracht,  een 

lesuur later starten, moeten dus op tijd zijn om een ongewettigde 

afwezigheid te voorkomen.

STAPPENPLAN LAATKOMEN

Je bent te laat Je meldt je aan in het secretariaat.

3de maal te laat Je krijgt een uur strafstudie, na schooltijd.

4de maal te laat Je krijgt 2 uur strafstudie op een woensdagnamiddag

Vanaf de 5e maal te laat Je krijgt een contract voor laatkomen. 

Dat contract bestaat eruit dat je telkens je te laat komt 

diezelfde dag een lesuur nablijft.
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Verlaten van de school

• Tussen de lessen of tijdens de pauze verlaat je de school niet zonder 

schriftelijke toestemming van de opvoeder.

• Wanneer je de school toch zonder schriftelijke toestemming verlaat, is dit op 

jouw eigen verantwoordelijkheid. De school kan dan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor mogelijke ongevallen en men kan geen beroep doen 

op de schoolverzekering. Je wordt tevens beschouwd als spijbelaar en je 

krijgt een sanctie.

• Bij ziekte, ongeval of onwel worden op school, vraag je aan de leerkracht 

om de klas te verlaten. Je meldt je aan op het secretariaat, waar bepaald 

wordt wat verder moet gebeuren om je te helpen. Mocht het nodig blijken 

dat je beter naar huis zou gaan, dan worden jouw ouders gecontacteerd.



Afspraken voor leerlingen 2020-2021

De papieren agenda voor leerlingen van de tweede en 
de derde graad

• Je brengt dagelijks je papieren agenda mee naar school, als 

communicatiemedium bij te laat komen en bij toestemming om de school 

vroeger te verlaten.
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Schorsing van een les wegens afwezigheid van  

een leerkracht (studie)
• Als jouw leerkracht afwezig is, wordt, indien mogelijk een vervangende les 

voorzien. Indien dit niet kan, meld je je aan in de studiezaal in blok C 

waar je, onder toezicht van de stand-by leerkracht, de tijd nuttig doorbrengt. 

In geen geval is ‘studie’ een voldoende reden om de school te verlaten. 

• Aan het einde van een schooldag kunnen we jullie de toestemming geven 

de school te verlaten. Op woensdagen is dat ten vroegste om 11.10 en op 

andere schooldagen is dat ten vroegste om 15.00 uur (na de 

namiddagpauze). In dat geval, laten de opvoeders dit noteren in de 

agenda van iedere leerling. De leerlingen verlaten de school dus NIET 

zonder dat het in de agenda is genoteerd en ondertekend door een 

opvoeder. 

• Leerlingen van de tweede en de derde graad kunnen, om dezelfde reden, 

later starten. Dit kan ten laatste om 9.15 u. . Wanneer leerlingen later op 

school worden verwacht, wordt dit ten laatste de dag ervoor 

gecommuniceerd via Smartschool.
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Studie

• Je werkt alleen en in stilte.

• Je praat niet.

• Je eet of kauwt niet.

• Als je wilt drinken, dan drink je water.

• Je zit op je stoel zoals het hoort en loopt niet rond zonder toestemming van 

de toezichter.

• Gsm's en mp3-spelers zijn niet toegelaten.

• Mits toestemming van de toezichter mag je op een pc werken .

• Leerlingen van het 6e jaar zijn welkom in het “leercentrum voor 6es”, zolang 

ze zich aan de regels daar  houden, natuurlijk.
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Kleine Pauzes

• Tijdens de pauzes ben je vrij om naar de MOS-winkel, je kastje, het 

secretariaat, de refter, het toilet te gaan.

• Leerlingen van het eerste jaar blijven op de speelplaatsen van blok A. 

Leerlingen van het tweede jaar kunnen zowel op de speelplaatsen van 

blok A als op speelplaats CDE terecht. Leerlingen van de tweede en 

derde graad op speelplaats CDE.

• Tussen de herfst- en de paasvakantie en bij regenweer kunnen de 

leerlingen van de tweede en de derde graad tijdens de kleine pauzes

terecht in blok B.
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Middagpauze

• Leerlingen van de eerste graad blijven op school tijdens de middagpauze. 

• Tijdens de middagpauze eten alle leerlingen van het eerste jaar, samen 

met de leerlingen die een warme maaltijd of soep nuttigen, om 12.00 uur, in 

de refter A. Vanaf 12.20 uur zijn zij welkom op de speelplaatsen van blok 

A.

• Leerlingen van het 2e jaar eten, van 12.00 uur tot 12.20 uur, in refter E (2A, 

2C, 2E en 2F) en aan de tafels blok B (2B, 2D, 2F). Vanaf 12.20 uur, zijn 

zij welkom op alle speelplaatsen.

• Je eet niet in traphallen of gangen.
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Middagpauze

• Leerlingen van de 2e en 3e graad kunnen, om te eten, tussen 12.20 uur en 

12.50 uur terecht in refter E; 

• Tussen de herfst- en paasvakantie en bij regenweer kunnen zij, om te 

schuilen, tussen 12.00 uur en 12.20 uur terecht in de multimediaruimte van 

blok B.

• Je eet niet in traphallen of gangen. 

• Leerlingen (vanaf tweede graad) die, met toestemming van de ouders 

tijdens de middagpauze de school mogen verlaten, krijgen een pasje. Met 

dit pasje kunnen zij de school verlaten tussen 12.00 en 13.00u. Indien een 

leerling geen pasje bij heeft dan heeft deze leerling geen toestemming om 

de school te verlaten.
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Gsm’s en smartphones

• Zit je in het 1e jaar, dan is het gebruik van de gsm niet toegelaten op 

school.

• Zit je in het 2e jaar of in de 2e of 3e graad, dan mag je je gsm enkel 

gebruiken op de speelplaats CDE en op de groene zone. Dat betekent dat 

we je gsm op school niet willen zien of horen, behalve op bovengenoemde 

plaatsen.

• Gebruik je je gsm toch, dan bewaart je opvoeder hem de rest van de dag in 

het secretariaat en kan je hem na de schooluren ophalen aan het onthaal of 

op het secretariaat.
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Wat als je de afspraken niet naleeft?

• Wanneer je (systematisch) de afspraken overtreedt, zal je een nota krijgen. 

De leerkracht of opvoeder stuurt je een bericht via Smartschool waarin de 

feiten worden omschreven. Je ouders, je opvoeder en je klastitularis krijgen 

een kopie van dit bericht. De leerkracht gaat ook met jou in gesprek en 

geeft je eventueel een passende sanctie.

• De sanctie heeft altijd een pedagogisch doel. We vragen je ook om de 

gevolgen van je wangedrag goed te maken ten aanzien van de slachtoffers, 

onder begeleiding van de school. Een sanctie kan worden opgelegd na de 

schooluren. Er wordt hierover altijd gecommuniceerd met je ouders.
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Wat als je de afspraken niet naleeft? (vervolg)

WAT ALS JE DE AFSPRAKEN NIET NALEEFT?

Bij nota 1, 2 en 3 - Een gesprek met de leerkracht;

- eventueel een passende sanctie door de leerkracht:

- een bericht / nota via Smartschool naar jou, je ouders en de 

opvoeder.

Bij nota 3 - De opvoeder neemt telefonisch of, indien nodig, schriftelijk contact op 

met de ouders.

Bij nota 4 en 5 - Een gesprek met de leerkracht;

- een passende sanctie door de leerkracht:

- een bericht / nota via Smartschool naar jou, je ouders en de opvoeder;

- een woensdagnamiddag nablijven met een opdracht.

Bij nota 6 of het 
niet nakomen van 
een sanctie 

- Een gesprek met de leerkracht;

- een passende sanctie door de leerkracht:

- een bericht / nota via Smartschool naar jou, je ouders en de opvoeder;

- een schriftelijke verwittiging door en gesprek met de directeur; zij neemt 

contact op met jouw ouders.

Wanneer je een 
tweede keer aan 
zes nota’s komt:

- De directeur treft een ordemaatregel: 1 dag tijdelijke uitsluiting met 

opdracht; de directeur nodigt de ouders uit voor een gesprek.
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Wat als je de afspraken rond drugs, alcohol, 

tabak en medicatie  niet naleeft?

Zie schoolreglement.


