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School is cool

12 leefregels om te onthouden
1. Je hebt je leerlingenkaart altijd bij je en je toont ze als erom gevraagd wordt.
Met een rode leerlingenkaart mag je de school niet verlaten tussen de middag, met een groene
wel.

2. Als je afwezig bent, verwittig je de opvoedster/school zo vlug mogelijk en je bezorgt de school
een bewijs van afwezigheid of een doktersattest.

3. De school begint stipt om 8.25u. Je bent te laat tijdens het eerste lesuur?
Je komt langs de Abdisstraat binnen, je meldt je aan bij je opvoedster, je gaat naar je klaslokaal
en toont je agenda aan de leerkracht. Ben je 3 keer te laat = strafstudie op woensdagmiddag.

4. Tijdens de pauzes ga je altijd naar de overdekte speelplaats en blijf je niet rondhangen in de
gangen.
Tijdens de middagpauze eet je in het schoolrestaurant of bij mooi weer buiten op de
speelplaats. Vergeet je niet eerst aan te melden bij de opvoeder in het schoolrestaurant.
Tussen twee lesuren blijf je in het klaslokaal.

5. Bij het eerste belsignaal moet je aanwezig zijn op school op de buitenspeelplaats. Bij het 2de
belsignaal vorm je 2 rijen en ga je samen met je leerkracht in stilte naar binnen.

6. Verzorg je kledij!
De school is geen sportzaal, strand noch galabal. Je uiterlijk en kledij mogen niet de bedoeling
hebben om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te
belemmeren. Indien er een polemiek ontstaat in verband met je uiterlijk of je kleding, dan
beslist de directie over het al dan niet aangepast zijn, eventueel na overleg met je ouders.
Trainingsbroeken, spaghettibandjes, ultrakorte rokjes enz… zijn vrijetijdskledij en draag je in
het weekend.

7. De school is een openbare plaats en roken is er op alle plaatsen verboden, ook in de toiletten!
8. In de klas heb je geen make-up nodig. Je handboeken / werkboeken en schoolmateriaal stop
je wel in je rugzak of in een locker van de school.

9. Zorg voor een stevig ontbijt en een gezond middagmaal, want tijdens de lessen zelf mag je niet
eten en/of drinken. Je mag enkel water drinken als je de toestemming van de leerkracht vraagt.

10. Gsm’s gebruik je niet tijdens de les, tenzij de leerkracht je gsm laat gebruiken voor de les. Bij
het begin van de les berg je je gsm op in de telefoontas die in het lokaal hangt. Als je je gsm
toch gebruikt wanneer dat niet mag, geef je hem af aan de leerkracht die hem tot het einde
van het lesuur bij zich houdt.
Alle waardevolle spullen breng je op je eigen verantwoordelijkheid mee naar school. Draag er
dan ook goed zorg voor! Bij verlies kan je de school niet aansprakelijk stellen.

11. Als je op school bent, maar opzettelijk niet in de les zit, en niet onder toezicht bent van een
opvoeder, leerkracht of leerlingenbegeleider, dan duidt de leerkracht aan dat je afwezig bent
en word je als spijbelaar beschouwd.

12. Als je studie hebt, omdat een van je leerkrachten afwezig is, dan krijg je een taak/toets van
die leerkracht. Als dat niet het geval is, kan je ofwel les krijgen van een andere vakleerkracht
of een alternatieve taak krijgen.

Goede afspraken maken goede vrienden…ook op school!
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