
LEEFREGELS 1e graad 
Waar mensen samenleven zijn afspraken nodig.  
Daarom hebben we op onze school leefregels. 
Ze zijn bedoeld om het voor iedereen aangenaam en leefbaar te maken. 
Ook voor jou! 
 
1 VAN EN NAAR SCHOOL 

• Volg altijd de kortste of veiligste weg.  
 Dit is nodig voor de schoolverzekering. 

• Houd je aan de verkeersregels. 

• Wees altijd beleefd. 

• De school verlaten aan de schoolpoort: volg de aanwijzingen van de gemachtigd opzichter. 

 

a Met het openbaar vervoer 

• Stap aan de dichtstbijzijnde halte af. 

• Van het station neem je de bus naar het VTI of je komt te voet via het Scholierenpad. 

 

b Te voet 

• Ga via de ingang van het eerstegraadsgebouw. 

 

c Met de fiets 

• Ga via de ingang van het eerstegraadsgebouw. 

• Kleef de sticker met het nummer van de fietsenstalling op je fiets. 

• Zet je fiets bij jouw nummer in de fietsenstalling onder de kapel (1e jaar) of in de grote 

fietsenstalling (2de jaar). 

• Sluit je fiets altijd. 

• Verwijder loszittende zaken (kilometerteller, lichten …) 

• Helm en fluorescerende kledij zijn sterk aanbevolen. 

 

  



2 UURREGELING 
a Dagindeling   

Uur Wat? Opmerkingen 

08.35 start les  

12.05 einde les woensdag Blijf op school als je strafstudie hebt. 

12.10 einde les (ma, di, do, vr) Blijf op school als je een rode pas hebt. 

13.20 start les  

16.00 einde les (ma, di, do, vr)  

 
b Op school aankomen 

• Kom voor het belsignaal op school aan. - 08.30 u. 

- 13.15 u. (Als je een groene pas hebt.) 

 

c Rijen na elke pauze 

• Ga bij het belsignaal naar je rij. 

• Bij het eerste fluitsignaal sta je in de rij. 

• Bij het tweede fluitsignaal moet het stil zijn. 

• Met je leraar ga je rustig naar de klas. 

 
d Te laat 

• Meld je eerst op het leerlingensecretariaat aan. 

• Ga daarna naar de klas.  

 Zonder bewijs van de leerlingbegeleider mag je de klas niet binnen. 

• Ben je vier keer zonder reden te laat,  dan volgt er een sanctie. 

 

e Tussen twee lesuren 

• Verandering lokaal:   - ga onmiddellijk naar het juiste lokaal. 

• Geen verandering lokaal: - leg je gerei voor de volgende les klaar; 

  - blijf rustig in het lokaal; 

  - als de leraar binnenkomt, sta je onmiddellijk in stilte bij je tafel. 

 

f Pinkstermaandag 
• Onze Open Dag is een verplichte schooldag. 

 

 

 



3 ETEN OP SCHOOL 
a Schoolmaaltijden 

• In het forum: eigen lunchpakket 

• In het schoolrestaurant: andere maaltijden 

• Let op: als je strafstudie hebt, breng je je eigen lunchpakket mee. 

 

b Eten, snoepen en drinken 
 
• Eet, drink en kauw niet in de gebouwen. 

Uitzondering: tijdens de lessen mag je water drinken.  

Vul je waterfles tijdens de pauzes, niet tussen of tijdens de lessen. 

• Energiedranken horen op school niet thuis. 

 

4 PAUZES 

• Ga onmiddellijk via de kortste weg naar de speelplaats. 

• Bij regenweer blijf je in het forum, alleen op aangeven van de leerlingenbegeleiders. 

• Neem je boekentas van het rek voor je naar de rij gaat. 

• Zit niet op de grond, de vensterbanken, de trappen of de omheining. 

• Hang niet in of rond de gebouwen rond. 

• Moet je iets aan de leraarskamer afgeven, dan blijf je bij de deur wachten.  

 Je komt de leraarskamer niet binnen. 

• Verlaat het schooldomein niet. 

 Uitgezonderd: tussen de middag als je een groene pas hebt. 

 

5 AFWEZIG 
• Verwittig de school.  -  in de voormiddag - tussen 08.00 en 08.30 u. 

-  in de namiddag    - tussen 13.00 en 13.15 u. 

• Geef het afwezigheidsstrookje uit je agenda of doktersattest aan een leerlingenbegeleider 

 als je terug naar school komt. 

• Doktersattest is altijd nodig   

- als je meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent; 

- als je de vier afwezigheidsstrookjes uit je agenda verbruikte; 

- tijdens de proefwerk- of grote-toetsenperiode; 

- tijdens een schooluitstap, bezinning, sportdag of open dag. 

• Als je om uitzonderlijke redenen de school moet verlaten, dan brengt een ouder/verantwoordelijke  

de leerlingbegeleiding hiervan op voorhand op de hoogte. 

• Ben je onwettig afwezig, dan kan beslist worden om de gemiste uren in te halen. Dit melden we 

ook aan het CLB. 



6 VERVANGINGSLES 

• Is een leraar afwezig, dan breng je het gerei voor dat vak toch mee. 

 
7 ZIEKTE OF ONGEVAL OP SCHOOL 

• Word je tijdens de lesdag ziek, dan kun je enkel in afspraak met 

de leerlingenbegeleider naar huis gaan. De leerlingenbegeleider neemt contact op met de 

ouders/verantwoordelijke. 

• Als je ouders/verantwoordelijke niet bereikbaar zijn, 

 neemt de school contact met een arts of spoeddienst. 

 

8 MEDICIJNEN 

• De school mag geen medicijnen geven. 

• Wie medicijnen op school moet nemen,  

dient het ‘aanvraagformulier geneesmiddelen op school' in. 

(zie Smartschool > Secretariaat Leerlingen > Documenten > Medicijnenbeleid) 

• Geef het formulier en de medicijnen aan de leerlingenbegeleiders af. 

 
9 STUDIE 
a Waar? Forum / I4 (op vrijdag) 

 
b Wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tot 17.00 u. 

 
c Wanneer niet?  

• Zie jaarkalender blz. XX 

• Na een daguitstap of bezinningsdag. 

 

d Hoe inschrijven?  

• avondstudie: via de leerlingenfiche die je op 1 september krijgt  

• proefwerk- en grote-toetsenstudie: via het inschrijfstrookje dat je in die periode krijgt 

 

e Aanwezigheid  

• Je aanwezigheid wordt door de leerlingbegeleiders in je agenda bijgehouden. 

 

f Regeling tijdens proefwerk- en grote-toetsenperiode  
 

g Afwezigheid of aanpassing regeling melden 

• De ouder / verantwoordelijke stuurt vooraf een smartschoolbericht  

 naar de leerlingenbegeleiders. 



10 TAKEN EN TOETSEN 

• Dien taken op tijd in. 

• Dien je om ongegronde reden een dag te laat in, dan krijg je 50% van de punten. 

• Als je later indient, dan krijg je een nul. 

 De taak maak je in de extra studie. 

• Na afwezigheid haal je in afspraak met de leraar toetsen in de avondstudie in. 

 

11 SMARTSCHOOLBERICHTEN LEZEN EN OPVOLGEN 

• Lees de berichten dagelijks. 

• Wat voor 17.00 u. op Smartschool komt, volg je tegen de volgende dag op. 

 
12 MATERIAAL 

• Breng je agenda, oortjes, opgeladen laptop en het nodige materiaal voor de lessen altijd mee. 

• In elk lokaal krijg je een vaste plaats.  

 Je bent verantwoordelijk voor je tafel, stoel, pc … 

• Je bent verantwoordelijk voor schade die je aan materiaal van school, leraars en leerlingen 

aanbrengt. 

 

13 PC’S 
• Volg de afspraken voor het gebruik van schoolpc’s en laptops. 

• Elke vorm van cybercriminaliteit en misbruik van de pc tijdens evaluatiemomenten 

 worden streng bestraft. 

 

14 GSM-GEBRUIK 

• Leg je gsm in het gsm-rek. 

• In de gebouwen gebruik je je gsm niet. 

• In de pauzes moet het geluid van je gsm uit. Oortjes zijn niet toegelaten op de speelplaats. 

• Maak geen foto’s, film niet, bel niet en stuur geen pestberichten. 

• Gebruik je je gsm niet volgens deze afspraken, dan breng je hem naar het secretariaat. 

 Op het einde van de lesdag haal je hem op. 

 

15 BOEKENTASSEN 

• Zet je boekentas tijdens de pauze op het rek van jouw klas in het forum. 

• Hou waardevolle spullen bij je. 

• Neem je boekentas van het rek tussen 13.00 u. en 13.10 u.  

 

 



16 KLUISJES 

• Hou het kluisje net. 

• Neem voor het begin van de les of op aanwijzen van de leraar wat je nodig hebt. 

• Gebruik je kluisje correct. Je bent verantwoordelijk voor de schade die je aanbrengt.  

• De school is niet verantwoordelijk voor inbraak of diefstal. 

• Leraars of leerlingenbegeleiders kunnen de kluisjes controleren. 

 

17 HOUDING 
• Wees tegen iedereen beleefd, ook als je boos bent. 

• Spuw niet op de grond. 

• Gooi afval in de gepaste vuilnisbakken. 

• Pest niet, ook niet via sociale media. 

• Hou je altijd aan de extra (veiligheids-)afspraken die de vakleraars maken. 

 In de praktijklessen krijg je werkplaatsreglementen. 

 

18 KLEDIJ EN VOORKOMEN 

• Draag gepaste kledij. 

• In de leslokalen doe je je pet, kap of muts onmiddellijk af. 

• In de turn- en de praktijkles draag je uitsluitend de afgesproken kledij. 

 Turn- en praktijkkledij draag je enkel tijdens deze les zelf. 

 Dus ook niet buiten het schooldomein. 

• Bind lang haar om de veiligheid in de werkplaatsen en labo’s vast. 

 

Ben je niet zeker of iets mag, vraag het aan een leerlingenbegeleider of leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volledige schoolreglement vind je op Smartschool Secretariaat leerlingen > Documenten > Schoolreglement.  
 
 
 Gelezen op   /  __/2022 

Handtekening ouder / verantwoordelijke     Handtekening leerling 


