
LEEFREGELS
2 0 2 2  -  2 0 2 3

je ondergoed is nooit zichtbaar,
je draagt geen doorschijnende of transparante kledij (bovenstukken en/of broeken, leggings,...) en zorgt ervoor dat je buik en
rug volledig bedekt zijn, 
topjes, bloezen, t-shirts met grote decolleté en zichtbare cleavage zijn niet toegelaten,
spaghettibandjes, marcelletjes, horen niet thuis op school,
je rok, broek, short,.... is niet te kort en bedekt de helft van je bovenbeen, 
ernstig of volledig gescheurde kledij kan niet, broeken met scheur ter hoogte van de knie zijn wel toegelaten,
schoeisel zit steeds vast aan je hiel, 
extravagante kapsels (extreme snitten en onnatuurlijke kleuren) zijn niet toegelaten,
juwelen, piercings worden volgens de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van het vak-, lokaal-, stagereglement verwijderd,
tatoeages worden indien gevraagd afgedekt, 
er wordt niet gezoend op het schooldomein. 

Schoolkledij is geen vrijetijdskledij, ongeacht je geslacht of het geslacht waarmee je je identificeert, houd je je aan volgende
afspraken:

STIJL & VOORKOMEN

je respecteert het rookverbod op het schooldomein,
je hebt aandacht voor de veiligheid van jezelf en de anderen op school, 
je toont respect voor het materiaal en infrastructuur van de school, 
in de lokalen kan je enkel wat water drinken, er wordt niet gegeten,
energiedranken, chips of andere zoute snacks zijn niet toegelaten op school, fruit is een aanrader! 
leerlingen die over de middag de school mogen verlaten, kunnen enkel een broodje meebrengen, andere etenswaren (v.b.
frieten, pasta, soep, ijsjes, ...) worden buiten de school opgegeten,
je blijft in de pauzes niet rondhangen in de gangen en lokalen,
bij het betreden van het schooldomein berg je je oortjes / hoofdtelefoon op,
je volgt strikt de richtlijnen rond veiligheid en hygiëne. 

GEBOUWEN & SPEELPLAATS

afval deponeer je in de juiste afvalbak. Bedankt om te sorteren!
kauwgum en blikjes zijn niet toegelaten.

MILIEU

je bent beleefd en je gedraagt je zowel in de gebouwen als op de speelplaats rustig,
je spreekt Algemeen Nederlands tegen leerkrachten, opvoeders en directie,
je draagt zorg voor materiaal: zowel van jezelf, de school en anderen
je komt op tijd op school en in de les,
je hebt het gevraagde materiaal bij, zodat je op een goeie manier de les kunt volgen,
je verlaat de les of de school alleen als je daarvoor toestemming hebt,
je verwittigt de school bij afwezigheid en wettigt je afwezigheid bij terugkomst,
je draagt zorg voor de school en de omgeving: afval laat je niet slingeren.

Respect staat op onze school centraal!

RESPECT

de bel om 8.25u en 13.05u kondigt het begin van de voor- en namiddag aan. Iedereen wordt op dit moment op school
verwacht. Ben je te laat, dan meld je je aan op het secretariaat. 3x te laat? Dan krijg je een strafpunt. 
na de pauzes vorm je bij het belsignaal een rij aan het lokaal waar je het volgende lesuur les hebt. Je wacht er rustig tot je
leerkracht je komt halen,
je kan via de app een broodje of warme maaltijd bestellen tot 8.25u van de lesdag. Vergeten? Dan meld je je aan het onthaal, je
mag de school nooit verlaten. 

STIPTHEID



je hebt je planningsagenda steeds bij,
wanneer je niet in orde met je cursus of materiaal, dan noteert de leerkracht dit op de 

ben je te laat op school, dan meld je je aan het secretariaat.
       niet-in-orde-kaart. Wanneer je een aantal keer niet in orde bent, volgt een sanctie,

AGENDA

je gebruikt je gsm enkel op de speelplaats, in de kluisjes en de toiletten tijdens de pauzes,
je gsm mag je niet gebruiken in de lokalen, de gangen, op de trappen en in de refter,
bellen en muziek afspelen is niet toegelaten, je zorgt ervoor dat je gsm-gebruik de anderen niet stoort, 
foto's nemen en filmen is omwille van de internationale privacywetgeving verboden,
je kan je gsm niet opladen in de lokalen, kluisjes,... 

GSM-GEBRUIK

je gebruikt grove, beledigende taal, 
je weigert een taak, toets of andere opgelegde taak van een leerkracht of opvoedend personeel uit te voeren,
je stoort de les, bij herhaling word je uit de les gezet. Wanneer dit gebeurt, meld je jou aan het onthaal.
je gooit je afval op de grond, (milieustrafpunt) 
je bent 3x te laat op school,
er is een gegrond vermoeden dat je rookt op school,
je verlaat de klas zonder toestemming, 
je respecteert de afspraken rond gsm-gebruik niet, 
je bent niet in orde met de afspraken rond stijl en voorkomen,... 

spijbelen,
diefstal,
roken op school,
pesterijen, fysiek geweld t.o.v. medeleerlingen en personeel, verbale agressie zoals het uitschelden of bedreigen van een
leerkracht, opvoeder, lid van de poets- of technische dienst, directielid, ...
vandalisme en opzettelijk beschadigen of bekladden van materiaal. Naast de strafstudie sta je ook in voor het herstellen of het
vergoeden van wat je beschadigd hebt, ...

STRAFPUNTEN
Wanneer je een leer -of leefregel overtreedt, krijg je een strafpunt of milieustrafpunt: 

STRAFSTUDIE
Wie 4 strafpunten heeft, krijgt een strafstudie. De strafstudie gaat door op zaterdagvoormiddag. Wie 16 strafpunten heeft wordt
een dag uit de lessen geschorst. In bepaalde gevallen krijg je onmiddellijk strafstudie: 

Afhankelijk van de ernst kunnen ook zwaardere sancties genomen worden, zoals het opstarten van de tuchtprocedure. 

Bij pesten wordt begeleiding opgestart via de leerlingenbegeleiding, daarnaast passen we het orde- en tuchtreglement toegepast.

REACTIEBELEID

je taken dien je op tijd in,
ben je te laat, dan krijg je een tweede kans. Indien je opnieuw te laat bent, word je verplicht om de taak te maken in de
taakstudie en verlies je punten. Weiger je de taak te maken of kom je niet naar de taakstudie, dan volgt een nul en een sanctie,
wanneer je één of enkele dagen afwezig bent, dan worden taken ingehaald, na langdurige afwezigheid bepaalt de leerkracht of
de klassenraad welke taken moeten worden ingehaald. 

wie afwezig is voor een toets (vb. door ziekte), haalt deze toets 's avonds in tussen 16.00u en 16.45u in de avondstudie, 
wie ook hier afwezig is, kan verplicht worden deze toets te maken op de vrije halve dag, kom je dan niet opdagen, dan krijg je
een nul en een sanctie. 

TAKEN

TOETSEN

TAKEN EN TOETSEN

Smartschool is een belangrijk communicatieinstrument. We verwachten dat je dagelijks je Smartschoolberichten leest,
alle communicatie rond overtreding van leef- en leerregels, strafpunten,... gebeurt ook via Smartschool. 

SMARTSCHOOL

word je betrapt op het overschrijven van een taak of het spieken tijdens een toets of examen, dan wordt de taak, toets of het
examen nietig verklaard. De taak / toets wordt op je vrije namiddag opnieuw gemaakt met verlies van 1/4 van de behaalde
punten. De klassenraad beslist over de sanctie bij spieken op het examen. Bij herhaling volgen zwaardere sancties. 
oneerlijk (en onrespectvol) gedrag kunnen we niet appreciëren, word je betrapt op liegen, stelen, vandalisme, ... dan volgt een
sanctie. 

EERLIJKHEID


