Leefregels Startblok
1.

Belsignaal op speelplaats. Ik sta op tijd op de aangeduide plaats in de
rij op de speelplaats.
Als ik te laat ben, dan moet ik eerst naar het onthaal met de papieren planner.
Dit wordt genoteerd in de papieren planner en geregistreerd aan het onthaal.
Vanaf 3 keer te laat moet ik 1 lesuur nablijven.

2.

Ik kan later aankomen of de school vroeger verlaten…




als ik in de tweede of derde graad zit en maar start om 9.20 u. ;
op woensdag kan dit vanaf 11.15 u. (iedereen);
op andere dagen kan dit vanaf 15.25u. (iedereen).

3.

Ik draag geen hoofddeksel in de schoolgebouwen.

4.

Ik draag geen zichtbare levensbeschouwelijke kentekens tijdens
schoolactiviteiten.

5.

Parkeersysteem (Startblok)



6.

Ik eet/drink niet tijdens de les/in de gangen/ in de studie.


7.

De leerkracht begeleidt onze klas na elke les naar de speelplaats.
De leerkracht van het volgende lesuur neemt ons mee naar de klas.

Ik mag altijd water drinken.

Ik gebruik geen gsm (of andere apparatuur) in de lokalen/studie/…





Tijdens de lessen zijn gsm en andere toestellen uitgeschakeld of staan ze
op stil, en zitten ze in de boekentas, tenzij de leerkracht vraagt om deze te
gebruiken in de les.
Indien mijn gsm (of andere apparatuur) afgaat of ik deze gebruik ben ik
deze kwijt voor één lestijd.
Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt in de les van dezelfde leerkracht, noteert
de leerkracht dit op mijn gedragskaart : “gebruik gsm niet toegelaten” en
ben ik deze kwijt voor een hele dag.

8.

Tijdens de pauzes...



9.

Tijdens de middagpauze…



10.



Studies vinden altijd plaats in de studiezaal, t enzij er les kan worden
gegeven.
Als de les (enkel 2de en 3de graad) om 9.20 uur begint en ik vroeger
aanwezig ben, ga ik naar de studiezaal om te studeren. Ik blijf niet
rondhangen op het schooldomein.

Materiaal & taken




12.

zit ik in de resto tussen 12.55 – 13.25 u., behalve als ik toelating heb van
mijn ouders om naar huis te gaan eten, dan ben ik thuis;
kan ik vanaf 13.25 u. naar de speelplaats gaan.

Studie (Klimop)


11.

ben ik op de speelplaats, ik hang niet rond in de gebouwen tijdens de
pauzes;
kan ik naar de locker om het nodige materiaal te nemen.

Ik heb steeds het nodige materiaal (mappen, boeken, schrijfgerief,
cursusblok, …).
Ik dien mijn taken tijdig in.
Indien ik mijn taak pas de eerstvolgende les indien, verlies ik 20 % van de
punten, daarna is het nul voor deze taak.

Ik ben ziek. Wat te doen?






Mijn ouders verwittigen ’s morgens de school.
Voor elke afwezigheid moet ik een schriftelijke rechtvaardiging afgeven aan
het onthaal.
Ik heb 10 schooldagen tijd om een afwezigheid te wettigen.
Als ik gewettigd afwezig was tijdens een toets of taak mag ik die inhalen,
anders krijg ik een nul.
Tijdens een examen moet ik ’s morgens de school telefonisch verwittigen
en mijn afwezigheid altijd wettigen met een doktersattest binnen de 24
uur.

