
Als leerling heb ik rechten 

 Ik heb recht op een degelijke en eerlijke behandeling.  

 Ik mag tegen de directeur en de leerkrachten op een beleefde en rustige manier mijn 

mening zeggen.  

 

Ik gedraag mij  

 Ik verzorg mijn taal, houding en kleding.  

 Ik ben beleefd tegen leerkrachten en andere leerlingen. Ik spreek de leerkrachten aan 

met “ Juffrouw, Meester”.  

 Ik kus of knuffel andere leerlingen niet. Ik loop niet hand in hand of omarm anderen niet. 

Ik raak anderen niet ongevraagd aan.  

 Bij het binnenkomen in het gebouw zet ik mijn pet of ander hoofddeksel af. Ik draag 

geen zonnebril tijdens de lessen of in de refter. (uitgezonderd voor buitenwerk) 

Ik zet mijn hoofddoek af vooraleer ik het schooldomein betreed.  

 Ik draag gepaste kledij: geen strandkledij (bv. t-shirt met spaghettibandjes, slippers, 

transparante kledij,…), meisjes een aanvaardbare rok/shortlengte (hand boven de knie), 

geen diepe hals-, mouw- en ruguitsnijding of korte trui/t-shirt waardoor de buik 

zichtbaar is. 

 Ik draag een mondmasker indien de school dit verplicht. 

 Ik blijf sober bij het dragen van oorbellen, sieraden en piercings. Omwille van de 

veiligheid en hygiëne moet ik deze tijdens de lessen praktijk/stage en L.O. uitdoen of 

afplakken.  

Tijdens de lessen L.O. draag ik verplichte sportkledij van de school en ben ik verplicht om 

te douchen.  

Tijdens de lessen praktijk draag ik de verplichte werkkledij. 

 Alcohol en drugs zijn in de school en tijdens schoolse activiteiten niet toegelaten.  

Zowel bezit, gebruik en verdeling worden zwaar bestraft.  

 Roken van sigaren, e-sigaretten, vapors, shisha-pen, heatstick en pruim- en snuiftabak 

zijn niet toegelaten.   

 Aan volgende overtredingen wordt gevolg gegeven:  

o Stelen, afpersen 



o Uitschelden, vechten, iemand opzettelijk pijn doen, spuwen naar iemand, 

middenvinger opsteken, ...  

o Vrijwillig schade toebrengen 

o Spijbelen, weglopen van school 

o Alcohol – drugsgebruik en roken 

o Verboden wapendracht 

 

Ik gedraag mij tijdens de lessen 

 Tijdens de lessen gedraag ik mij rustig, beleefd en vriendelijk. 

o niet ongevraagd rondlopen 

o geen storende geluiden maken 

o geen ongepaste opmerkingen geven,... 

 Bij het begin van de les geef ik mijn agenda af aan de leerkracht.  

 Nota’s in de agenda: 

o  Groene nota = zaken die goed gegaan zijn 

o Blauwe nota = info of mededeling 

o Rode nota = ongepast gedrag 

o Een rode nota moet telkens gehandtekend worden door de ouders.  

o Op het einde van de week moet het weekoverzicht gehandtekend worden. 

 Ik doe wat de leerkracht vraagt.  

 Ik respecteer het reglement dat geldt op de werkvloer, tijdens de stage en houd mij aan 

de afspraken gemaakt binnen de lessen.  

 Ik heb steeds mijn agenda en schrijfgerief bij. Ik berg dit schoolgerief netjes op in mijn 

boekentas.   

 Materialen die ik opzettelijk beschadig of steel moet ik vergoeden.  

Ik krijg van de leerkracht een opdrachtenpasje als ik buiten het leslokaal een opdracht 

moet uitvoeren. Als ik in uniform ben (leerlingen TEO of GZ) heb ik geen 

opdrachtenpasje nodig. 

 

 



 

Ik gedraag mij tijdens vrije momenten 

 Tijdens de speeltijden houd ik mij aan het speelplaatsreglement. 

 Groene vlag bij droog weer: de speeltijd gaat door op de speelplaats. 

       Rode vlag bij regenweer: de speeltijd gaat door onder het afdak. 

 Bij het 1ste belsignaal (einde speeltijd) stop ik met mijn activiteit en ga ik onmiddellijk 

naar de rij. Ik berg mijn materiaal netjes op bv. voetbal. 

 Ik vraag steeds toelating om de speelplaats te verlaten.  

 Ik ga naar het toilet tijdens de pauzes. 

 

 

Ik kom op tijd 

 Als ik bij het 1ste belsignaal niet onder het afdak ben, ben ik te laat en ga ik mij melden bij 

de permanentie. Dit wordt vooraan in de agenda geregistreerd. Deze melding moet 

gehandtekend worden door mijn ouders. 

 Indien ik te laat kom, ga ik mij melden bij de permanentie. De permanentie kleeft een 

sticker vooraan in mijn agenda zodat mijn ouders weten dat ik te laat op school was 

(Fase 1). Deze melding moet gehandtekend worden door mijn ouders.  

 Leerlingen van fase 2 verwittigen zelf de school als ze te laat komen.  

De permanentie kleeft een sticker in mijn agenda zodat mijn ouders weten dat ik te laat 

op school was. Deze melding moet gehandtekend worden door mijn ouders. Bij 

veelvuldig te laat komen, wordt hier een passend gevolg aan gegeven. 

    

Persoonlijke voorwerpen 

 Smartphones, I-pad/oortjes, gameconsoles of andere persoonlijke waardevolle 

voorwerpen worden ’s morgens verzamelt in een koffer en in bewaring gegeven. 

 De school is in geen enkel geval verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal. 

 Ik breng geen voorwerpen mee die gevaarlijk, hinderlijk of door de wet verboden zijn 

(zakmessen, wapens). Ook toestellen die duur of overbodig zijn (I-pad, MP3, sieraden….) 

blijven thuis. Verlies, diefstal, beschadiging van dure toestellen is op eigen risico.  

 Gevonden voorwerpen geef ik af aan de leerkracht of aan de sociaal verpleegkundige.  

 Tussen leerlingen wordt er niet gekocht, verkocht, geleend of geruild.  



 

De weg van en naar de school 

 Ik gedraag mij rustig en beleefd op de lijn - of schoolbus.  

 ’s Morgens aangekomen in de school wacht ik onder het afdak. Ik blijf niet aan de poort 

of fietsenstalling hangen. 

 Ik kom steeds langs de kortste of meest veilige weg naar school.  

 Ik plaats mijn fiets, brommer op slot in de fietsenstalling.   

 Heb ik een ongeval op de weg van en naar de school (stageplaats), dan verwittig ik de 

school zo vlug mogelijk. Wanneer iemand het ongeval heeft gezien, vraag ik  

onmiddellijk aan die persoon zijn naam, adres en telefoonnummer voor het geval de 

verzekering een getuigenverklaring zou vragen.  

 

Refter 

 Ik zit op mijn vaste plaats in de refter/lokaal.  

 Ik stoor de anderen niet tijdens het eten.  

 Ik vraag toelating om mijn plaats te verlaten.  

 Op school kan ik enkel koud of warm water verkrijgen. Ik breng van thuis ook enkel 

water mee. Ik voorzie zelf een theezakje, koffiezakje of zakje minute soep. Tijdens de 

sportdag en bepaalde buitenschoolse activiteiten is frisdrank uitzonderlijk toegestaan.  

 Tussendoortjes: fruit en droge koek met of zonder chocolade, wafel, speculaas, Centwafel, 

Granny en Princekoek zijn toegelaten. Snoep of snoeprepen (bv. Snickers, Bounty, Kitkat, 

Mars, Lion,…) chips, kauwgom,… zijn niet toegelaten.  

 Ik breng geen voedsel mee dat opgewarmd moet worden. Dit omwille van praktische en 

hygiënische redenen. 

 Als ik mijn lunchpakket vergeten ben, noteert de leerkracht dit in mijn agenda. Ik krijg een 

lunchpakket van de school en dit wordt aangerekend via de schoolrekening.      

 Ik houd rekening met het milieu. Ik breng geen aluminiumfolie mee naar school. Ook 

plastic verpakkingen probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Ik gebruik een drinkbus of 

herbruikbaar flesje voor water. Afval gooi ik in de daarvoor bestemde vuilnisbak.  

Mijn jas hang ik aan de kapstok in de gang. Jassen, sjaals, mutsen, handschoenen,… 

worden uitgedaan in de refter/lokaal.  

Boekentassen of andere tassen neem ik niet mee in de refter.  



De leerlingen blijven zitten tot de leerkracht het signaal geeft om door te gaan. 

Ik maak het stil en start met eten wanneer de leerkracht het zegt.  

 

 

Nota 

 Bij discussie over of uitzonderingen op bovenstaande leefregels en afspraken beslist de 

directie.  

  

 

 

 

LEEFREGELS EN AFSRAKEN  


