XACO-ABC voor de leerlingen 3de graad

….

(maakt integraal deel uit van het schoolreglement voor het schooljaar 2016 - 2017)

Naam leerling: …………………………………………………………………….
Klas: ……………………

Afwezig
Automaten
Avondstudie
Computerlokaal
iPods/iPads/
gsm’s/…
EHBO

Eten &
drinken

Gymgerei
Inhaaloverhoringen

Handtekening ouder(s):




je ouders verwittigen (telefonisch) de school vóór aanvang van de lessen.
Zodra je terug op school bent, ga je met het afwezigheidsattest en je agenda naar de
prefectuur vooraleer je naar de klas gaat.
De fruit- en waterautomaten op de speelplaats mag je enkel gebruiken tijdens de pauzes of
na schooltijd, NIET tijdens of tussen de lestijden.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er mogelijkheid tot avondstudie van 16u30 tot
17u30 (0,50 EUR/dag). Meer info: zie inschrijving financiële fiche. Indien je in de loop van het
schooljaar wenst in te schrijven, kan dit via de studiemeesters.
Inschrijven doe je om 10u05 aan het bord op de speelplaats (t.h.v. de studiemeesters).
Het reglement hangt uit in het computerlokaal.
…mogen enkel beperkt gebruikt worden in de refter nieuwbouw tussen 12u25 en 13u15. Met
beperkt gebruik bedoelen we mailen, sms’en en gegevens raadplegen. Telefoneren, foto’s
maken en filmen zijn niet toegestaan. Muziek kan je enkel ‘met oortjes’ beluisteren.
De school is niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal
Voor EHBO (na een ongevalletje) of bij ziekte ga je (na toelating van een leerkracht) naar de
studiemeesters.
Neem altijd je schoolagenda mee. Bij ziekte of ongeval zullen de studiemeesters je ouder(s) –
indien nodig – op de hoogte brengen. Wanneer je eigen medicatie nodig hebt, moet(en) je
ouder(s) daarvan melding maken op de medische fiche (begin september).
 Je eet niet in de gangen en in de klassen. Enkel tijdens de leswisselingen kan je kort water
drinken in het klaslokaal of op de speelplaats, en dus niet in de gangen.
Drinkflessen blijven nooit op de bank staan, maar steek je weg in je boekentas.
 Tijdens de middagpauze eet je je boterhammen op in de refter en niet op de speelplaats.
 Wanneer je gewoonlijk niet op school blijft eten, maar eenmalig wel, haal je om 10u05 bij
de studiemeesters een geel briefje, dat je in de refter afgeeft.
 Wanneer je je boterhammen vergeten bent, krijg je NOOIT toelating om vlug ergens een
broodje of koffiekoeken te gaan halen; in de refter onder de kerk (ZOK2) kun je
‘voedzame koeken’ kopen (0,30 EUR/koek; 2 koeken voor 0,50 EUR).
 We zijn een blikvrije school. Gebruik dus een herbruikbare fles, die je eventueel kan
vullen aan de vernieuwde drinkbak.
 We gebruiken geen zilverpapier.
Gymgerei hoort NIET thuis in de gangen. Ofwel neem je het mee naar huis, ofwel bewaar je
het in de klas.
Wanneer je door ziekte of gewettigde afwezigheid een overhoring hebt gemist, kan de
leerkracht je een inhaaloverhoring geven. Dit wordt altijd in je schoolagenda genoteerd.
Inhaaloverhoringen gaan door op woensdag tussen 12u30 en 13u20 (in lokaal M06) of op
vrijdag tussen 16u30 en 17u20 (in ZOK). Wanneer je niet komt opdagen op de inhaaloverhoring,
krijg je een ‘nul’ op die overhoring (zie ook bij ‘Spijbelen’).

Kauwgom
Klaslokaal

Kledij

Kauwgom is verboden op school.
Samen met je klasgenoten ben je verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van je
klaslokaal:
 in elk lokaal staan bezem en blik (om meermaals per week de klas te vegen);
 op het aangeduide tijdstip zet je de stoelen op de bank.
Goede smaak is belangrijk. Opzichtige of onverzorgde kledij of vakantiekledij hoort dan ook
niet thuis op onze school. Je draagt dus elke dag gepaste kledij.
Enkele concrete voorbeelden:
 T-shirt of blouse/hemd: bedekte buik en schouders, geen diepe halsuitsnijding, …
 De bovenbenen zijn bedekt, minstens tot net boven de knie.
 Geen broek met scheuren.
 Onderkledij mag niet zichtbaar zijn.
 Één bescheiden oorbel per oorlel is toegestaan. Oorbellen met oorlelverwijdend effect
en andere piercings zijn niet toegelaten.
 Geen opvallende sieraden. Voor kapsels zijn enkel natuurlijke kleuren toegelaten. In de
derde graad is bescheiden make-up wel toegestaan.
 (Zichtbare) tatoeages zijn niet toegelaten.
 Schoenen met hoge hakken worden niet toegelaten.



Kopiëren
Leraar
afwezig/te
laat
Leraarskamer
Leswisseling
M06 (vroegere OLC)
Middagtoelating

Printen
Reservatie
van lokalen
Respect
Roken
Sancties

Schoolomgeving
Studiemeesterlokaal

Spijbelen

Te laat
Toelatingen
Toetsenmap

Verloren
voorwerpen

Hoofddeksels worden niet toegelaten. Uitzondering: bij echt koud of nat weer is het
toegelaten op de speelplaats en op weg van de speelplaats naar het klaslokaal een muts
(of kap) en handschoenen te dragen. Het dragen van hoofddeksels en handschoenen
wordt nooit toegelaten in de lokalen.
Bij de studiemeesters kan je kleine hoeveelheden laten kopiëren. Je brengt je aanvraag vóór
10u20 binnen bij de studiemeesters; om 13u15 kan je deze mits betaling bij hen afhalen. Voor
grote aantallen ga je naar een kopiecenter.
Indien een leraar vijf minuten na het belteken nog niet aanwezig is, meldt één leerling van de
klas dit op de prefectuur of bij de studiemeesters. De andere leerlingen blijven rustig
wachten, in het klaslokaal of in de gang.
Uitzondering bij het eerste lesuur van de dag: wanneer de leerkracht niet aan het klaslokaal is
bij het tweede belsignaal, gaat de hele klas met zijn boekentas naar de leerlingenzaal.
Je loopt de leraarskamer nooit binnen; je klopt op de deur en je wacht.
Tussen 12u05 en 12u30 eten de leerkrachten; je stoort hen dan niet.
Je blijft in je lokaal en wacht rustig op de volgende leraar. Je maakt het bord schoon en je
neemt je materiaal klaar voor de volgende les. Je hangt niet rond in gangen.
Op volledige lesdagen kan je hier voor je schoolwerk terecht (om bv. naslagwerken te
raadplegen), van 12u35 tot 13u15 en op woensdag van 12u00 tot 12u20.
Tijdens de middagpauze blijf je op school, tenzij je ouders schriftelijk én op voorhand de
toelating vragen om thuis of bij familie te gaan eten. (Bedenk dat de schoolverzekering alleen
een ongeval dekt op weg van thuis naar school en omgekeerd.)
Concreet: je geeft het briefje met de schriftelijke toelating van je ouders om 12u00 af aan de
studiemeester aan de poort. Wanneer je meerderjarig bent, hoef je geen schriftelijke
toelating meer af te geven.
Op volledige lesdagen kan je tussen 12u35 en 13u15 in M06 kleine bestanden afdrukken. Op
woensdag kan dat van 12u00 tot 12u20.
Wanneer je een lokaal wil reserveren tijdens de middagpauze, ga je voor 10u20 naar de
studiemeesters. Lokalen die je kan reserveren: oase 1 en 2, polyzaal, spreekkamer 1 en 2.
In onze school respecteren we alle medeleerlingen en alle personeelsleden. Zo is een dag op
school voor iedereen aangenaam. Bij gebrek aan respect krijg je een sanctie.
Roken op school is bij wet verboden; roken bij schoolactiviteiten is niet toegelaten.
Afhankelijk van de ‘overtreding’ kan je één van de volgende sancties krijgen:
 aantal bladzijden verplichte lesvoorbereiding thuis;
 werkstudie: lesvoorbereidingen die je op school komt maken (*);
 strafstudie: taak die je op school moet maken (*);
 werkstraf: speelplaats (en/of gangen) opruimen en schoonmaken.
(*) = tijdens avondstudie of op woensdagnamiddag
Gedraag je keurig, rook niet, spuw niet, zit of lig niet op de grond of op de stoep en hou de
schoolomgeving netjes. Blijf niet hangen in de buurt van de school; je kan gerust blijven
napraten op de speelplaats. Wanneer je de schoolpoort verlaat, ga je onmiddellijk naar huis.
Bij overlast in de buurt van de school, volgen er sancties.
Je loopt het studiemeesterlokaal nooit binnen, ook al staat de deur open. Je belt aan en
wacht op een signaal.
Wanneer je onwettig afwezig bent (spijbelt) op dagen dat er aangekondigde overhoringen
zijn, krijg je een nul op die overhoringen; de overhoring wordt dan beschouwd als een blanco
overhoring. Je krijgt uiteraard geen inhaaloverhoring meer voor die “gemiste” overhoringen.
Naast de sanctie die je krijgt, zal er uiteraard ook onderzoek gebeuren naar het ‘waarom’ van
je spijbelgedrag.
Zorg dat je steeds minstens 5 minuten voor het eerste belsignaal op school bent. Als je toch
te laat komt, ga je naar de prefectuur met je schoolagenda.
(Bijzondere) toelatingen i.v.m. een voorziene afwezigheid (bv. huwelijk broer of zus) of een
afwijking van de normale schooluren (bv. afspraak bij orthodontist) dienen minstens één
schooldag vooraf door je ouder(s) schriftelijk te worden aangevraagd op de prefectuur.
Je kreeg van de school een map om alle toetsen en taken in te bewaren. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het bewaren van deze documenten gedurende een semester.
Indien er iets in deze map ontbreekt, kan de doorlichtingcommissie problemen maken voor
het toekennen van je getuigschrift of diploma.
Gevonden voorwerpen kan je afgeven bij de studiemeesters.
Indien je een voorwerp bent verloren, meld je dit bij de prefect of de studiemeesters.

